
 

42 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. PLN Persero untuk wilayah Riau Dan Kepulauan Riau. PT. PLN 

Persero untuk wilayah Riau Dan Kepulauan Riau ini memiliki kantor cabang, 

terdiri dari Cabang Pekanbaru, Cabang Dumai, Cabang Selat Panjang Meranti, 

Cabang Siak, Cabang Bengkalis, dan Cabang Rengat. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau mengemban suatu 

amanah besar bagi pelayanan kelistrikandi bumi lancang kuning ini. Perubahan 

ke arah perbaikan pelayananpun terus dilakukan, antara lain dengan 

dilakukannya perubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya 

Keputusan Presiden No. 139 Tahun 1998 Tanggal 11 September 1998 tentang 

Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

PLN telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 113.K/010/DIR/2001 Tanggal 

25 Mei 2001 sehingga PLN Wilayah III berubah status menjadi PT. PLN 

(Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau termasuk di dalamnya pembentukan 

Wilayah Usaha Riau. Kemudian PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Riau 

dipisah menjadi PT. 

PLN (Persero) Wilayah Sumbar dan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau yang 

berdiri sendiri sesuai Keputusan Direksi No. 089.K/010/DIR/2002 Tanggal 2 

Juli 2002 tentang Perubahan Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT. 

PLN (Persero). Dan yang terakhir diterbitkan Keputusan Direksi No. 

300.K/010/DIR/2003 Tanggal 19 November 2003 tentang Organisasi PT. PLN 

(Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau. Sekarang PT.PLN (Persero) 

Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau telah memiliki empat kantor, yaitu Kantor 

Wilayah, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Selat Panjang, Kantor 

Cabang Dumai, dan Kantor Cabang Rengat. 
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Dengan pembentukan Organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan 

Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan 

di Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efesien dengan 

tetap berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan 

usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu 

yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari 

pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan 

nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi PT. PLN Persero Cabang Pekanbaru  adalah sebagai 

berikut : 

1) VISI 

“ Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan 

masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN 

(Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat “ (PT.PLN, 2019) 

2) MISI : 

1) Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan 

dalam pembangunan. 

2) Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

jalan program Community Empowering. 

3) Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. 

4) Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk 

meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang 

hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri 

energi. 

5) Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui 

pelestarian alam (PT.PLN, 2019). 
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2. Struktur Organisasi 

Untuk menjalankan kerja sama yang baik diperlukan suatu tempat yang 

dinamakan dengan organisasi. Organisasi adalah suatu tempat sekelompok orang 

yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan 

tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada 

jenis organisasinya. Salah satunya adalah organisasi perusahaan yang bertujuan 

untuk memperoleh profit atau keuntungan. Sekalipun tidak semua perusahaan 

bertujuan untuk mencari keuntungan, namun profit adalah salah satu tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan dimanapun. Jika tujuan dari perusahaan adalah profit, 

maka perusahaan atau organisasi bisnis adalah sekumpulan orang atau kelompok 

yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga 

mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama 

didalam organisasi tersebut. 

Biasanya dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan 

sumber daya organisasi sesuai dengan rencana  yang telah dibuat berdasarkan suatu 

kerangka kerja. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain 

organisasi (Organizational design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi 

dinamakan dengan Struktur Organisasi (Structure Organizational). Struktur 

organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan 

alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan 

sumber daya yang dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut 

dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Adapun struktur organisasi PT. PLN 

Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi PT.PLN Persero Wilayah Riau dan Kepulauam Riau 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.PLN Persero Wilayah Riau dan 

Kepulauam Riau 

 

Sumber : PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau 

3. Uraian Tugas 

a. Manager 

Manajer adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai garis koordinasi 

terhadap wakil manajer. Wakil manajer pabrik mempunyai garis 

komando terhadap bawahan. Adapun tugas dari manajer adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen serta 

mempertanggungjawabkan keakuratan dan kebenaran data. 

2) Mengolah seluruh asset yang menjadi tanggung jawab berupa kegiatan 

perencanaan operasional perusahaan. 

3) Melakukan penilaian prestasi karyawan bawahan. 

 

General Manager 

Kabid 

Perencanaa

n 

Kabid 

Keuangan 

Kabid 

Pemasaran 

Kabid 

SDM 

Kabid 

Pelaksana 

Kabid 

Audit 

Kabid ADM 

& Humas 

Kabid 

Teknik 

Karyawan 

Karyawan Operasional Karyawan 

(Divisi CSR) 

Karyawan 

Karyawan Karyawan 



46 

 

 
 

b. Kabid Keuangan 

Bertanggung jawab atas segala transaksi keuangan yang berjalan 

diperusahaan dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terjadi 

selama masa kerja kepada atasan dan kepada para pemegang saham. 

c. Perencanaan 

Bertanggung jawab atas penyiapan rencana operasi PLN, penyediaan 

guideline operasi, serta monitoring, evaluasi dan peningkatan 

performansinya sehingga dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan 

operasi bisnis PLN dilaksanakan dalam koridor pengendalian manajemen 

secara memadai. 

d. Kabid Pemasaran 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas sales untuk produk fixed 

listrik, baik berupa promosi, kegiatan-kegiatan dalam rangka penjualan 

produk fixed phone, mikro demand, spreading & canvassing outlet. 

e. Adm dan Humas 

Bertangung jawab atas pelaksanaan aktivitas sales untuk produk Data dan 

Value Added Service, baik berupa promosi, kegiatas-kegiatan dalam 

rangka penjualan produk Data dan VAS, mikro demans serta Customer 

profiling. 

f. Pelayanan Jasa 

Bertanggung jawab atas berfungsinya secara efektif access network 

dalam memenuhi layanan jasa kepada customer baik berupa pasang baru, 

mutasi, penanganan gangguan. 

g. Kabid SDM 

Bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan fungsi General 

Support pada lingkup wilayah operasi Kandatel, sehingga kebutuhan 

fasilitas penyelenggaraan operasi Kandatel dapat dipenuhi dan 

dilaksanakan dengan lancar, serta dilaksanakan secara efisien dan dengan 

administrasi yang tertib, baik berupa proses management logistic, 

mengatur pendayagunaan serta aktivitas pengamanan asset. Dalam 

bidang SDM ini juga terdapat Divisi CSR itu sendiri yang mengurusi 
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segala penerapan program CSR. Hal ini karena CSR juga termasuk dalam 

Sumber Daya Manusia. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT.PLN merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang tersebar 

diberbagai wilayah. Memberikan kebutuhan untuk seluruh masyarakat dalam 

pemenuhan energi listrik yang berada dietiap wilayah. Perusahaan yang bergerak 

dalam pelayanan publik, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas 

produksi yang dilaksanakan. Secara tidak langsung dari aktivitas kegiatan 

produksi yang dilakukan akan bisa menyebab sebuah permasalahan pada 

lingkungan dan masyarakat sekitar apabila tidak adanya pencegahan. Tanggung 

Jawab Sosial pada perusahaan memiliki Tanggung Jawab Sosial terkait Hak 

Asasi Manusia dan Operasai yang adil. Dimana perusahaan memiliki tanggung 

jawab bahwa seluruh masyarakat berhak menikmati aliran litrik yang adil tanpa 

terkecuali, termasuk desa yang terpencil berhak menikmatinya. Selanjutnya, 

Tanggung Jawab Sosial juga ada program terkait dengan ketenagakerjaan, 

keselamatan & kesehatan kerja dan keamanan. Dalam hal ini perusahaan 

mencoba mengoptimalkan SDM agar dalam kondisi baik dengan tetap 

memberikan perhatian dan fasilitas kepada pegawai. Lalu selanjutnya 

perusahaan memiliki program terkait dengan pengembangan sosial dan 

kemasyarakatan. Perusahan juga ingin ikut serta dalam pengembangan taraf 

hidup masyarakat dan bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan. Dengan hal ini 

perusahaan bertekad untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan 

masyarakat Program Pendidikan, Program Bina Lingkungan, dan program sosial 

lainnya yang dilakukan oleh PT.PLN. Khususnya salah satu yang menjadi objek 

penelitian yaitu PT.PLN di wilayah Riau. Semua cabang perusahaan yang berada 

diwilayah Riau telah menerapkan CSR. Dimana pengaturan CSR cabang 

perusahaan yang ada diwilayah Riau diatur oleh kantor pusat wilayah Riau yang 

bertempat di Pekan Baru. Berikut merupakan program-program Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada PT.PLN Wilayah Riau (Persero) (Buyung, 

2019) : 
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a. Program Bantuan Bencana Alam 

Dalam hal ini perusahaan Wilayah Riau telah mengumpulkan semua team 

untuk menjadi relawan bencana Alam di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. 

Untuk membantu penyambungan listrik bagi hunian sementara tetap didaerah 

yang terkena bencana alam gempa. Jadi, kegiatan bencana alam yang baru 

dilakukan yaitu dengan mengirimkan relawan bencana untuk membantu daerah 

yang terkena bencana alam. 

b. Program Bantuan Pendidikan 

Untuk program pendidikan ini biasanya ada program pembangunan 

sekolah umum dan bantuan pembangunan pondok pesantren, bantuan 

beasiswa. Seperti beasiswa dengan nama Baca Pintar (Beasiswa Cahaya 

Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. 

Lalu ada EVP (Employee Voulenteer Program) untuk didaerah terpencil. 

Selebihnya adalah bantuan beasiswa untuk anak berprestasi, tetapi mengalami 

kekurangan biaya. Dalam hal ini PLN sudah cukup membantu meringankan 

biaya untuk anak-anak yang masih memiliki semangat belajar. 

c. Program Peningkatan Kesehatan 

Dalam peningkatan kesehatan ini PLN Riau baru mengadakan program 

Donor Darah. Lalu ada program pembangunan MCK untuk masyarakat dan 

Masjid yang membutuhkan. Untuk program yang lainnya belum banyak 

terlaksana. Perusahaan lebih banyak memberikan program kesehatan untuk 

karyawan perusahaan. Seperti adanya program K3 yaitu Kesehatan, 

Keselamatan Kerja. Dimana perusahaan menerapkan budaya safety, dan 

memberikan jaminan kesehatan untuk para karyawannya. Dalam penerapannya 

memang bidang kesehatan ini PLN masih sedikit kurang untuk merealisasikan 

program pada masyarakat. 

d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Perusahaan dalam pengembangan sarana dan prasarana yang baru 

terealisasi pada perusahaan adanya program perbaikan jalan, pembangunan 

sumur bor, dan pembangunan parit besar disekitar PLTD. Selanjutnya 
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perusahaan akan berusaha memberikan bantuan fasilitas umum dan fasilitas 

sosial lainnya. 

e. Program Sarana Ibadah 

Dalam mewujudkan program CSR ini perusahaan juga mengadakan 

program bantuan sarana ibadah bagi Masjid yang membutuhkan renovasi, agar 

masjid yang masih kurang layak menjadi Masjid yang layak dan nyaman untuk 

ibadah. Selain itu, adanya pembangunan tempat wudhu untuk Musholla dan 

Masjid. Ada juga pembebasan dalam pembayaran listrik bagi Masjid terdekat 

perusahaan. 

f. Program Pelestarian Alam 

Dalam program ini ada telah melaksanakan program penanaman seribu 

pohon, penanaman tanaman gambut dan tembakao sekitar sungai. Ada kegiatan 

peduli sampah. Selain itu, membersihkan bersama masyarakat untuk pohon-

pohon yang mengganggu aliran kabel listrik. 

g. Program Pengentasan Kemiskinan 

Dalam program pengentasan kemiskinan ini bertujuan untuk sedikit 

mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan 

bantuan sembako kepada masyarakat, atau bantuan santunan kepada yatim 

piatu dan dhuafa, bantuan untuk guru ngaji, dan masih ada bantuan sembako 

lainnya. 

2. Implementasi CSR Terhadap Maqashid Syariah 

Sedangkan untuk Maqashid Syariah dalam ranah Corporate Social 

Responsibility (CSR) memberikan tujuan syariah yang nyata kepada suatu 

tindakan-tindakan perusahaan. Untuk dapat melihat bahwa kegiatan CSR yang 

dilakukan perusahaan telah mendekati suatu maslahah. Dalam penelitian yang 

dilakukan menggunakan Maqashid Syariah dengan konsep I-DEX yang 

dikembangkan oleh Sekaran. Konsep ini digunakan sebagai pengkuran dalam 

penerpan Program CSR pada sebuah perusahaan. Berikut ini merupakan Program 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan menggunakan Maqashid Syariah I-

DEX : 
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a. Hifdh Al-Din (Pelestarian Agama) 

 Dalam penyaluran dana CSR biasanya sebelum dana tersebut disalurkan, 

masyarakat harus mengikuti beberapa persyaratan salah satunya dengan 

proposal pengajuan dana CSR kepada masing-masing kantor yang berada 

didaerah masyarakat tersebut. Setelah itu kantor daerah PLN akan mengajukan 

proposal tersebut ke kantor wilayah Riau. Kantor wilayah pusat akan 

memberikan ACC untuk kelayakan program akan diberikan dana CSR. 

Untuk kegiatan sosial yang dilakukan dalam wujud amal untuk membantu 

masyarakat sekitar yang membutuhkan, kegiatan sosial yang dilakukan 

perusahaan termasuk dalam program CSR yaitu lingkungan, masyarakat, 

pendidikan, kesehatan dan tidak lupa dalam hal keagamaan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Salah satu kegiatan sosial dalam keagamaan yaitu ada 

beberapa kantor daerah yang memiliki kegiatan untuk melakukan santunan 

anak yatim, buka bersama, sunat masal, dan masih ada beberapa kegiatan 

religius lainnya. Setiap daerah kantor cabang PT.PLN berusaha semaksimal 

mungkin untuk membantu pembangunan masjid yang perlu diperbaiki 

didaerah masing-masing. Sehingga dengan adanya pembangunan Masjid 

tersebut, masyarakat lebih nyaman dalam beribadah. Dari semua pembangunan 

tersebut itu merupakan wujud dari pemeberian fasilitas untuk masyarakat 

umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Buyung, 2019). Dengan 

penjelasan tabel dibawah ini, peneliti telah meringkas hasil temuan dilapangan 

dari sudut pandang Maqashid Syariah terhadap program CSR. 

Hasil Indikator Hifdh Al-Din 

No. Kabupaten/Kota Pengayaan Spiritual Merangkul Standar 

Moral Yang Baik 

1. Kota Pekanbaru  Merasa kenyamanan 

dalam beribadah dan 

dapat memberikan daya 

tampung yang lebih 

banyak didalam Masjid 

Dalam pembangunan 

fasilitas Masjid yang 

memadai dapat 

digunakan sebaga 

tempat menuntut ilmu 

agama. Untuk menjadi 
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pencapai moral dalam 

menuntut ilmu agama 

agar dapat digunakan 

dimasyarakat sebagai 

berbudi luhur yang 

baik. 

2. Kab. Siak Adanya penyediaan air 

bersih di Masjid tersebut 

masyarakat yang ingin 

beribadah tidak 

kesulitan dalam mencari 

air yang bersih untuk 

berwudhu. Sehingga 

telah mencapai spiritual 

dalam menghilangkan 

hadast dan najis. 

Walaupun perusahaan 

hanya menyalurkan 

dana tersebut, itu bisa 

menjadi kebutuhan 

moral agar dapat 

dengan perbuatan  

kebaikan yang 

dilakukan. Dapat 

mendidik para santri 

agar berbudi luhur yang 

baik dalam 

menciptakan moral 

yang baik. 

3. Kab. Kepulauan 

Meranti 

Terbantu dengan adanya 

penyediaan air bersih di 

Masjid tersebut tersebut 

masyarakat yang ingin 

beribadah tidak 

kesulitan dalam mencari 

air yang bersih untuk 

berwudhu 

Dengan adanya 

kegiatan buka bersama 

dengan para santri, itu 

akan semakin 

memberikan cermin 

sebuah moral yang baik 

dari perusahaan karena 

kepedulian dan 

kebersamaan. Sehingga 

dapat memberikan 

contoh moral yang baik 
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pada santri. Selain itu, 

moral juga perlu diisi 

dengan kegiatan 

religius dengan tadarus 

untuk mendekatkan 

pikiran kita kepada 

Allah SWT. 

4. Kab. Bengkalis Dengan adanya 

pemberian dana untuk 

guru ngaji, gharimi, dan 

lainnya Sehingga telah 

mencapai kepuasan 

spiritual dalam 

membantu kaum-kaum 

muslim yang 

membutuhkan. 

Sehingga perbuatan baik 

yang seperti itu dapat 

menjadi contoh 

masyarakat sekitar 

untuk saling membantu. 

Adanya bantuan dana 

untuk guru ngaji, 

Gharimin, serta anak 

yatim dhuafa. 

Walaupun hanya 

berupa bantuan dana 

dari perusahaan, hal 

tersebut menjadi 

pemenuhan kebutuhan 

moral yang baik. Itu 

dapat memberikan 

cermin sebuah moral 

yang baik dari 

perusahaan karena 

kepedulian. 

5. Kota Dumai Adanya bantuan dana 

untuk keagamaan untuk 

dhuafa, santunan anak 

yatim, dan lainnya. 

Sehingga telah 

mencapai kepuasan 

spiritual dalam 

membantu kaum-kaum 

Adanya bantuan dana 

untuk guru ngaji, 

Gharimin, serta anak 

yatim dhuafa. 

Walaupun hanya 

berupa bantuan dana 

dari perusahaan, hal 

tersebut menjadi 
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muslim yang 

membutuhkan. 

Walaupun dalam Kota 

Dumai ini tidak adanya 

pembangunan atau 

renovasi Masjid. Tetapi 

sebenarnya sangat 

diperlukan untuk 

memberikan banyak 

tempat untuk melakukan 

kegiatan atau 

memperluas tanah 

dijalan Allah. 

pemenuhan kebutuhan 

moral yang baik. Itu 

dapat memberikan 

cermin sebuah moral 

yang baik dari 

perusahaan karena 

kepedulian. 

Tabel 4.1 Hasil Indikator Hifdh Al-Din 

Sumber : Data Diolah 

Dari penjelasan ringkasan tabel diatas, peneliti akan menjelaskan lebih rinci 

lagi terkait penerapan program CSR terhadap sudut pandang dari pengukuran 

Maqashid Syariah. Dijabarkan lebih detail dengan indikator-indikator yang ada 

di I-DEX menyangkut komponen Hifdh Al-Din :  

1) Kota Pekanbaru 

  Dalam merealisasikan CSR pada program religius perusahaan PT.PLN 

Pekan Baru dengan mewujudkan Maqashid Syariah dalam meningkatkan 

pelestarian agama. Program CSR ini sudah sangat memadai dengan beberapa 

program penyaluran bantuan dana sebesar Rp 18.969.600 untuk pembangunan 

Masjid Nurul Ikhlas di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan. Dana tersebut 

digunakan untuk pembelian material berupa Granit lantai 2 dan jasa pekerja. 

Selain itu, juga membantu pembangunan Masjid Nurul Iman di kelurahan 

Rejosari, kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, Riau. Dengan memberikan 

dana bantuan sebesar Rp 48.000.000. Selain itu, program CSR bersama dengan 

Yayasan Baitul Mal bersama-sama menyelenggarakan buka bersama dengan 

anak yatim dan dhuafa (Widy, 2019). 
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a) Pengayaan Spiritual 

  Untuk program-program yang telah direalisasikan dari segi aspek 

pengayaan spiritual warga merasa terbantu dalam pembangunan Masjid. Karena 

spiritual yang diperoleh merasa kenyamanan dalam beribadah dan dapat 

memberikan daya tampung yang lebih banyak didalam Masjid. Sehingga dalam 

sholat tenang dan merasa khusyu tidak gelisah desak-desakan (Hasan, 2019) 

b) Merangkul Standar Moral yang baik 

  Untuk Aspek standar Moral ini sudah cukup mencapai. Dengan elemen 

tingkat korupsi dalam membuat laporan masuk dan keluarnya dana CSR. Selain 

itu dana CSR yang dikeluarkan tepat sasaran dalam membantu renovasi Masjid. 

Sehingga hal tersebut dapat memenuhi fasilitas yang dapat dimanfaat untuk 

masyarakat sekitar. Sehingga dengan memberikan fasilitas yang memadai dapat 

mempermudah masyarakat untuk beribadah dan menuntut ilmu agama. Untuk 

menjadi pencapai moral dalam menuntut ilmu agama agar dapat digunakan 

dimasyarakat agar berbudi luhur yang baik (Hasan, 2019). Lalu ditambah lagi 

dengan adanya buka bersama dengan anak yatim dan dhuafa. Itu akan semakin 

memberikan cermin sebuah moral yang baik dari perusahaan karena kepedulian 

kepada anak yatim piatu. Agar saling berbagi seberapapun rezekymu. 

2) Kabupaten Siak 

  Dalam kabupaten siak ini ternyata belum adanya masyarakat yang 

mengajukan dalam renovasi pada tempat-tempat ibadah didaerah sekitar 

Kabupaten Siak. Akan tetapi adanya bantuan dana untuk pembangunan ruang 

kelas Pondok Pesantren Darul Qur’an, Sungai Apit. Selain itu, ada penyediaan 

tempat wudhu dan tangki air bersih untuk masjid yang ada di Sungai Apit 

Kabupaten Siak (Amirul, 2019). 

a)  Pengayaan Spiritual 

  Untuk program-program yang telah direalisasikan dari segi aspek 

pengayaan spiritual warga merasa terbantu dengan adanya penyediaan air bersih 

di Masjid tersebut tersebut masyarakat yang ingin beribadah tidak kesulitan 

dalam mencari air yang bersih untuk berwudhu. Sehingga telah mencapai 

spiritual dalam menghilangkan hadast dan najis (Amril, 2019) 
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b) Merangkul Standar Moral yang baik 

  Untuk Aspek standar Moral ini sudah cukup mencapai. Dengan elemen 

tingkat korupsi dalam membuat laporan masuk dan keluarnya dana CSR. Selain 

itu dana CSR yang dikeluarkan tepat sasaran dalam membantu pembangunan 

ruang kelas Pondok Pesantren Darul Qur’an, Sungai Apit dapat memenuhi 

fasilitas yang dapat dimanfaat untuk anak-anak pondok pesantren sekitar. Hal 

tersebut menjadi kebutuhan moral agar dapat digunakan dengan jalan kebaikan 

dalam mendidik para santri agar berbudi luhur yang baik dalam menciptakan 

moral yang baik (Amril, 2019).  

3) Kabupaten Kepulauan Meranti 

  Dalam pelaksanaan program religius yang terlaksana pada kabupaten 

Meranti adanya pembangunan tempat wudhu untuk Masjid di Desa Ketapang 

Permai, Kec. Pulau Merbabu, Kab. Kepulauan Meranti. Selain itu, kantor 

Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyalurkan dana CSR untuk kegiatan 

menjelang Ramadhan memberikan bantuan sembako kepada pondok pesantren 

sekitar daerah kantor PLN. Ada juga kegiatan buka bersama dengan pondok 

pesantren. Perusahaan juga menyalurkan dananya untuk membantu Musholla 

dalam menanggung biaya listrik Musholla didekat kantor PLN dan apabila 

acara bulan ramadhan dilaksanakan tadarus pada musholla tersebut, kantor 

akan memberikan bantuan konsumsi pada masyarakat yang melakukan tadarus 

(Arbala,2019).  

a) Pengayaan Spiritual 

  Untuk program-program yang telah direalisasikan dari segi aspek 

pengayaan spiritual warga merasa terbantu dengan adanya penyediaan air bersih 

di Masjid tersebut tersebut masyarakat yang ingin beribadah tidak kesulitan 

dalam mencari air yang bersih untuk berwudhu. Sehingga telah mencapai 

kepuasan spiritual dalam menghilangkan hadast dan najis (Dahlan, 2019). 

b) Merangkul Standar Moral yang baik 

  Untuk Aspek standar Moral ini sudah cukup mencapai. Dengan elemen 

tingkat korupsi dalam membuat laporan masuk dan keluarnya dana CSR. Selain 

itu dana CSR yang dikeluarkan tepat sasaran dalam membantu kebutuhan 
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sembako kepada pondok pesantren sekitar daerah kantor PLN. Hal tersebut 

menjadi kebutuhan moral, itu akan semakin memberikan cermin sebuah moral 

yang baik dari perusahaan karena kepedulian. Sehingga dapat memberikan 

contoh moral yang baik pada santri. Selain itu, moral juga perlu diisi dengan 

kegiatan religius dengan tadarus untuk mendekatkan pikiran kita kepada Allah 

SWT (Dahlan, 2019). Dengan adanya kegiatan buka bersama dengan para 

santri. Itu akan semakin memberikan cermin sebuah moral yang baik dari 

perusahaan karena kepedulian. 

4) Kabupaten Bengkalis 

  Pelaksanaan program religius Kabupaten Bengkalis ini ada yang disebut 

dengan program muslimah tangguh yang memberikan bantuan kepada 12 

muslimah dengan masing-masing jumlah nominal 500 ribu per orang. Lalu ada 

program Gharimin yang diberikan kepada 3 orang dengan masing-masing 

jumlah nominal 1 juta per orang. Selain itu, ada progran peduli guru ngaji yang 

diberikan kepada 6 guru ngaji dengan masing-masing jumlah nominal 500 ribu 

per orang. Serta, ada program cinta anak yatim dhuafa yang diberikan kepada 

30 orang anak yatim dengan masing-masing nominal 500 ribu per orang. 

Dengan adanya sedikit bantuan dana yang diberikan uang tersebut dapat 

dimanfaat memberikan barang yang dibutuhkan (Fahrudin, 2019). 

a) Pengayaan Spiritual 

  Untuk program-program yang telah direalisasikan dari segi aspek 

pengayaan spiritual warga merasa terbantu dengan adanya bantuan dana untuk 

guru ngaji, Gharimin, serta anak yatim dhuafa. Sehingga telah mencapai 

kepuasan spiritual dalam membantu kaum-kaum muslim yang membutuhkan. 

Sehingga perbuatan baik yang seperti itu dapat menjadi contoh masyarakat 

sekitar untuk saling membantu. Apalagi menyumbangkan sebagian hartanya 

dijalan Allah. Walaupun dalam Kab.Bengkalis ini tidak adanya pembangunan 

atau renovasi Masjid. Tetapi sebenarnya sangat diperlukan untuk memberikan 

banyak tempat untuk melakukan kegiatan dijalan Allah (Maela, 2019) 

b) Merangkul Standar Moral yang baik 
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  Untuk Aspek standar Moral ini sudah cukup mencapai. Dengan elemen 

tingkat korupsi dalam membuat laporan masuk dan keluarnya dana CSR. 

Selain itu dana CSR yang dikeluarkan tepat sasaran dengan adanya bantuan 

dana untuk guru ngaji, Gharimin, serta anak yatim dhuafa. Walaupun hanya 

berupa bantuan dana dari perusahaan, hal tersebut menjadi pemenuhan 

kebutuhan moral yang baik. Itu dapat memberikan cermin sebuah moral yang 

baik dari perusahaan karena kepedulian. Sehingga dapat memberikan contoh 

moral yang baik pada masyarakat setempat (Maela, 2019). 

5) Kota Dumai 

  Pelaksanaan program Kota Dumai mengadakan program promo gemerlap 

lebaran, promo ini berlaku untuk diskon biaya penyambungan tambah daya 

listrik sebesar 50% khusus rumah ibadah. Selain itu, program CSR juga 

memberikan bantuan santunan kepada 20 anak yatim piatu dengan total 

Rp6.000.000. Selain itu, PLN memberikan bingkisan untuk dhuafa sebanyak 

360 paket dengan nilai uang Rp 82.500.000,-, Bantuan Muslimah Berdaya 

sebanyak 15 paket total Rp 15.000.000. Santunan untuk 100 anak yatim dengan 

total uang Rp 29.100.000 dan Bantuan kepada Guru Ngaji sebanyak 45 orang 

dengan total uang Rp 22.500.000 (Hamdan, 2019). 

a) Pengayaan Spiritual 

  Untuk program-program yang telah direalisasikan dari segi aspek 

pengayaan spiritual warga merasa terbantu dengan adanya bantuan dana untuk 

keagamaan untuk dhuafa, santunan anak yatim, dan lainnya. Sehingga telah 

mencapai kepuasan spiritual dalam membantu kaum-kaum muslim yang 

membutuhkan. Sehingga perbuatan baik yang seperti itu dapat menjadi contoh 

masyarakat sekitar untuk saling membantu. Apalagi menyumbangkan sebagian 

hartanya dijalan Allah (Fazrin, 2019). Walaupun dalam Kota Dumai ini tidak 

adanya pembangunan atau renovasi Masjid. Tetapi sebenarnya sangat 

diperlukan untuk memberikan banyak tempat untuk melakukan kegiatan atau 

memperluas tanah dijalan Allah. 
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b) Merangkul Standar Moral yang baik 

  Untuk Aspek standar Moral ini sudah cukup mencapai. Dengan elemen 

tingkat korupsi dalam membuat laporan masuk dan keluarnya dana CSR. 

Selain itu dana CSR yang dikeluarkan tepat sasaran dengan adanya bantuan 

dana untuk guru ngaji, Gharimin, serta anak yatim dhuafa. Walaupun hanya 

berupa bantuan dana dari perusahaan, hal tersebut menjadi pemenuhan 

kebutuhan moral yang baik. Itu dapat memberikan cermin sebuah moral yang 

baik dari perusahaan karena kepedulian. Sehingga dapat memberikan contoh 

moral yang baik pada masyarakat setempat (Fazrin, 2019). 

b. Hifdh Al-Aql (Pelestarian Kecerdasan) 

  Dalam kualifikasi perekrutan tenaga kerja perusahaan biasanya sema 

PT.PLN memiliki kualifikasi sama. Apabila ada pembuka lowongan pekerjaan 

yang sedang dibutuhkan PT.PLN saat ini dan tentunya harus sesuai dengan 

minat dan harapan dari para pencari kerja. Biasanya perusahaan telah 

menyediakan divisi yang dibutuhkan. Setelah itu para pelamar itu harus 

memenuhi persyaratan pendidikan, dimana pendidikan minimal untuk dapat 

bekerja minimal lulusan SMA/SMK yang sesuai dengan jurusan dibutuhkan. 

Serta syarat minimal rata-rata nilai disekolah. Lalu melengkapi berkas lamaran 

kerja, CV, Foto copy Ijazah, transkip nilai, dan foto terbaru pelamar. Lalu baru 

akan mengikuti serangkaian test yang disediakan. Untuk pelamar yang 

mendaftar banyak yang direkrut dari wilayah ini, hampir 75% para pekerja yang 

bekerja disini adalah orang terdekat dari daerah ini. Hal itu dikarenakan dapat 

mengurangi pengangguran yang ada didaerah sekitar (Buyung, 2019). 

  Untuk saat ini PT.PLN hanya baru mengembangkan suatu alternatif SDA 

lain, agar PLN tidak hanya monoton menghabiskan satu Sumber Daya Alam 

yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik. Hal tersebut biasa dilakukan 

oleh karyawan perusahaan PT.PLN itu sendiri . Dalam riset ini biasanya yang 

menangani pada kantor Wilayah Riau. Untuk mahasiswa yang melakukan 

penelitian biasanya sangat jarang sekali yang melakukan pengajuan proposal 

berupa penelitian. Apabila terdapat kritik dan saran dari konsumen atau 

masyarakat, biasanya setiap kantor daerah PLN melayaninya dengan sabar dan 
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hati-hati. Apabila terjadi keluhan gangguan listrik, berarti berhubungan dengan 

teknik dan perusahaan berusaha menyelesaikannya dengan SOP. Tarif listrik 

yang mahal, kami berusaha mengajukan pendapat kepusat. Agar terjadi sedikit 

pengurangan dalam pembiayaan listrik. Sehingga pelanggan kami merasa puas 

dengan pelayanan kami. Untuk program kesehatan itu sendiri perusahaan tidak 

terlalu intensif dalam ikut campur dalam program kesehatan. Dalam perusahaan 

biasanya lebih fokus memberi jaminan kesehatan kepada karyawan PT.PLN itu 

sendiri. Hanya saja program kesehatan kita pernah membangun MCK disuatu 

daerah yang Musholla atau Masjidnya masih membutuhkan kamar mandi 

umum dan adanya kegiatan donor darah lingkungan (Buyung, 2019). Jadi, 

memang belum ada program program kesehatan yang rutin. Dalam hal ini 

sangat jelas perusahaan melakukan upaya dalam menanggulangi polusi dalam 

pencemaran lingkungan masyarakat. Dari perusahaan sendiri telah mengelola 

sisa limbah dengan sebaik-baiknya agar dapat aman dilepaskan. Selain itu, 

program  menerapkan Program Lingkungan dengan partisipasi penghijauan 

bersama dengan masyarakat. Pelestarian kecerdasan tidak hanya terkait 

mengenai ilmu pengetahuan yang disekolah saja, tetapi ilmu untuk menjaga 

kelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk generasi yang akan datang. Hal 

itu menjadi tugas kita untuk menjadi khalifah yang baik di bumi ini, dengan 

sadar akan diri untuk menjaga. 

  Terkait masalah sosialisasi kecerdasan, perusahaan lebih pada penyuluhan 

kecerdasan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini sedang 

dijalankan. Agar dapat memelihara lingkungan berkelanjutan. Untuk bantuan 

dana pendidikan perusahaan memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang 

mampu, tetapi memiliki kecerdasan dan memeiliki kemauan besar untuk 

melanjutkan pendidikan. Selain itu, perusahaan juga bisa menyalurkan melalui 

distribusi Universitas. Untuk website yang di akses perusahaan 

mempermudahnya melalui media sosial facebook, dan ada juga aplikasi yang 

mempermudah akses dengan PLN Mobile. Untuk penyelewengan masyakat 

sendiri pasti masih ada, seperti pencurian kabel, pencurian aliran listrik dari 

tiang, dan banyak anak-anak juga nakal memainkan layangan dengan mengenai 
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kabel lalu mengganggu kabel aliran listrik. Maka dari itu perusahaan juga 

menghimbau untuk membantu membersihkan pohon-pohon yang menghalangi 

kabel listrik lingkungan (Buyung, 2019). Dengan penjelasan tabel dibawah ini, 

peneliti telah meringkas hasil temuan dilapangan dari sudut pandang Maqashid 

Syariah terhadap program CSR.
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Indikator Hifdh Al-Aql 

No. Kabupaten/Kota Aspek Intelektual Aspek Kecerdasan Aspek Menjaga 

Pikiran dari Pengaruh 

Negatif 

Fisik Non-Fisik 

1. Kota Pekanbaru Perusahaan sudah jauh 

lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan 

fokus pada kualifikasi 

tenaga kerja dengan 

keahliannya dan 

pengembangan 

alternatif energi yang 

digunakan untuk listrik. 

Hanya saja perusahaan 

masih kurang dalam 

membantu penelitian 

yang dilakukan oleh 

siswa. 

Dimulai dengan 

penanaman pohon untuk 

mengurangi polusi udara 

dan membuat tempat 

terasa sejuk. Lingkungan 

yang nyaman membuat 

belajar menjadi tenang 

juga. Lingkungan yang 

bersih juga membuat diri 

terhindah dari penyakit. 

Membantu sedikit 

meringankan biaya 

pendidikan siswa  yang 

telah direalisasikan 

dengan dana yang 

diberikan kepada siswa 

berprestasi, tetapi berat 

pada beban biaya. 

Selain itu, perusahaan 

juga membantu dalam 

kelayakan gedung 

untuk belajar. Hal ini 

membuat seorang siswa 

dapat nyaman belajar 

menghindari isu-isu 

yang tidak benar yang 

dapat menimbulkan 

dampak negatif 

perusahaan 

menyediakan layanan 

media sosial facebook 

dan call center kantor. 

Selain itu perusahaan 

juga sedikit membantu 

dalam menjaga 

lingkungan karena 

didekat perusahaan ada 

keamanan yang berjaga 
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didalam ruangan. 

Dengan begitu dapat 

cukup membantu 

perkembangan 

kecerdasan seorang 

anak. Tetapi 

perusahaan masih 

sangat kurang dalam 

program kesehatan 

untuk masyarakat. 

Hanya pernah 

mengadakan program 

Donor Darah. 

secara bergantian. 

Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan 

yang ada disekitar 

2. Kab. Siak Perusahaan sudah jauh 

lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan 

fokus pada kualifikasi 

tenaga kerja dengan 

keahliannya dan 

Dengan penanaman 

pohon dan membersih 

ranting-ranting pohon 

yang menutupi kabel 

agar tidak 

membahayakan 

Direalisasikan dengan 

dana yang diberikan 

kepada siswa 

berprestasi, tetapi berat 

pada beban biaya. 

Belum ada program 

Untuk menjaga pikiran 

ini agar menghindari 

isu-isu yang tidak benar 

yang dapat 

menimbulkan dampak 

negatif perusahaan telah 
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pengembangan 

alternatif energi yang 

digunakan untuk listrik. 

Hanya perusahaan 

masih kurang dalam 

membantu penelitian 

yang dilakukan oleh 

siswa 

masyarakat. Hal ini 

membuat seorang siswa 

dapat nyaman belajar 

didalam ruangan. 

Dengan begitu dapat 

sedikit membantu 

perkembangan 

kecerdasan seorang anak. 

perusahaan membantu 

dalam renovasi gedung 

untuk belajar. Tetapi 

walaupun begitu 

perusahaan sangat 

membantu dalam 

pendidikan seorang 

siswa yang memiliki 

semangat. Tetapi 

perusahaan masih 

sangat kurang dalam 

program kesehatan 

untuk masyarakat. 

Dalam kesehatan 

perusahaan telah 

membangun MCK 

yang layak untuk 

masyarakat sekitar. 

menyedian layanan 

media sosial facebook 

dan call center kantor. 

Selain itu perusahaan 

juga sedikit membantu 

dalam menjaga 

lingkungan karena 

didekat perusahaan ada 

keamanan yang berjaga 

secara bergantian. 

Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan 

yang ada disekitar 
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3. Kab. Kepulauan 

Meranti 

perusahaan sudah jauh 

lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan 

fokus pada kualifikasi 

tenaga kerja dengan 

keahliannya dan 

pengembangan 

alternatif energi yang 

digunakan untuk listrik. 

Hanya perusahaan 

masih kurang dalam 

membantu penelitian 

yang dilakukan oleh 

siswa. 

Lingkungan yang 

nyaman membuat belajar 

menjadi tenang juga. 

Selain itu, juga 

merupakan ilmu untuk 

menjaga lingkungan agar 

tetap terelestarikan. 

Perusahaan juga 

menghimbau masyarakat 

untuk menyingkirkan 

pohon-pohon yang 

menghalangi kabel listrik 

agar tidak 

membahayakan 

masyarakat. 

Selain dana beasiswa 

yang diberikan 

perusahaan. Perusahaan 

juga membangun 

Musholla yang berada 

di sekolah SLB Sekar 

Meranti agar siswa 

tidak hanya diajarkan 

taat pada pelajaran 

sekolah, melainkan 

diajarkan taat pada 

ibadah. Dengan begitu 

dapat sedikit membantu 

perkembangan 

kecerdasan seorang 

anak. Tetapi 

perusahaan masih 

sangat kurang dalam 

program kesehatan 

Untuk menjaga pikiran 

ini agar menghindari 

isu-isu yang tidak benar 

perusahaan menyedian 

layanan media sosial 

facebook dan call center 

kantor. Selain itu 

perusahaan juga sedikit 

membantu dalam 

menjaga lingkungan 

karena didekat 

perusahaan ada 

keamanan yang berjaga 

secara bergantian. 

Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan 

yang ada disekitar. 
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untuk masyarakat. 

Dalam kesehatan 

perusahaan telah 

membangun MCK 

yang layak untuk 

masyarakat sekitar 

4 Kab. Bengkalis perusahaan sudah jauh 

lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan 

fokus pada kualifikasi 

tenaga kerja dengan 

keahliannya dan 

pengembangan 

alternatif energi yang 

digunakan untuk listrik. 

Hanya perusahaan 

masih kurang dalam 

membantu penelitian 

Melakukan pelestarian 

alam dengan penanaman 

pohon. Dapat membuat 

lingkungan yang nyaman 

membuat belajar menjadi 

tenang juga dan dengan 

begitu dapat menjaga 

kesehatan diri. Selain itu, 

juga merupakan ilmu 

untuk menjaga 

lingkungan agar tetap 

terelestarikan. 

Biaya pendidikan siswa  

yang telah 

direalisasikan dengan 

dana yang diberikan 

kepada siswa 

berprestasi, tetapi berat 

pada beban biaya. 

Belum ada program 

perusahaan membantu 

dalam renovasi gedung 

untuk belajar. Tetapi 

walaupun begitu 

perusahaan sangat 

Untuk menjaga pikiran 

ini agar menghindari 

isu-isu yang tidak benar 

perusahaan menyedian 

layanan media sosial 

facebook dan call center 

kantor. Selain itu 

perusahaan juga sedikit 

membantu dalam 

menjaga lingkungan 

karena didekat 

perusahaan ada 

keamanan yang berjaga 
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yang dilakukan oleh 

siswa 

membantu dalam 

pendidikan seorang 

siswa yang memiliki 

semangat. Selain itu, 

dapat sedikit membantu 

perkembangan 

kecerdasan seorang 

anak. Tetapi 

perusahaan masih 

sangat kurang dalam 

program kesehatan 

untuk masyarakat. 

secara bergantian. 

Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan 

yang ada disekitar 

masyarakat ini 

5. Kota Dumai Perusahaan sudah jauh 

lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan 

fokus pada kualifikasi 

tenaga kerja dengan 

keahliannya dan 

pengembangan 

Lingkungan yang 

nyaman membuat belajar 

menjadi tenang juga. 

Selain itu, juga 

merupakan ilmu untuk 

menjaga lingkungan agar 

tetap terelestarikan. PLN 

adanya bantuan dana 

untuk sekolahan yang 

masih berada didaerah 

terpencil, agar sekolah 

yang berada didesa 

terpencil dapat sedikit 

terbantu dengan dana 

Untuk menjaga pikiran 

ini agar menghindari 

isu-isu yang tidak benar 

perusahaan menyedian 

layanan media sosial 

facebook dan call center 

kantor. Selain itu 
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alternatif energi yang 

digunakan untuk listrik. 

Hanya perusahaan 

masih kurang dalam 

membantu penelitian 

yang dilakukan oleh 

siswa. 

juga peduli membangun 

parit, untuk menghindari 

terjadinya banjir. 

tersebut. Untuk 

pembangunan sekolah 

yang lebih baik. 

Sehingga membuat 

belajar menjadi 

nyaman. 

perusahaan juga sedikit 

membantu dalam 

menjaga lingkungan 

karena didekat 

perusahaan ada 

keamanan yang berjaga 

secara bergantian. 

Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan 

yang ada disekitar 

masyarakat ini 

Tabel 4.2 Hasil Indikator Hifdh Al-Aql 

Sumber : Data Diolah 
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Dari penjelasan ringkasan tabel diatas, peneliti akan menjelaskan lebih rinci 

lagi terkait penerapan program CSR terhadap sudut pandang dari pengukuran 

Maqashid Syariah. Dijabarkan lebih detail dengan indikator-indikator yang ada 

di I-DEX menyangkut komponen Hifdh Al-Aql :  

1) Kota Pekanbaru 

  Dalam perekrutan tenaga kerja biasnya perusahaan mengikuti aturan 

wilayah, setelah itu karyawan akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Untuk para karyawan yang bekerja disini kebanyakan dari mereka 

adalah masyarakat asli daerah ini hampir lebih dari 60%. Perusahaan yang 

didirikan di daerah ini diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat 

daerah asli dengan merekrutnya. Dalam melakukan riset penelitian baru 

biasanya karyawan yang menemukan riset penelitian dapat dikembang dan 

disalurkannya ke kantor wilayah Riau. Untuk bantuan penelitian kepada 

mahasiswa sangat jarang bahkan tidak ada yang meminta bantuan semacam itu 

dari mahasiswa atau siswa lainnya. Untuk menanggapi kritik dan saran 

perusahaan biasanya menganggapi dengan sangat hati-hati dan mencoba 

memberikan solusi atau masukan. Perusahaan menerima semua kritik dan saran 

yang masuk, mencoba untuk melakukan perubahan yang baik. Untuk program 

kesehatan perusahaan sangat jarang melakukan untuk masyarakat, hanya 

perusahaan lebih mengutamakan pada kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 

perusahaan. Sempat waktu itu dilaksanakan donor darah tahun 2015. Begitu 

banyak masyarakat untuk melakukan donor darah. Kegiatan donor darah ini 

guna untuk disalurkan PMI Pekanbaru (Widy, 2019). 

  Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan perusahaan 

mencoba melakukan penghijauan penanaman pohon sekitar wilayah 

perusahaan. Perusahaan juga telah mengelolah sisa sisa limbah yang tidak 

terpakai, dan membangun gardu listrik yang cukup jauh dari lingkungan 

masyarakat. Untuk lingkungan wilayah sekitar sini sudah cukup kondusif tidak 

adanya kejahatan yang terjadi, karena dilingkungan sekitar perusahaan terdapat 

satpam keamanan. Untuk penyuluhan sosialisasi kecerdasan anak belum pernah 

dilakukan, hanya saja perusahaan sedang menjalankan wawasan terkait 
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lingkungan dengan melakukan penanaman pohon, menghimbau masyarakat 

untuk bersama-sama membersihkan pohon yang terkena kabel listrik dan 

membuat bank sampah agar sampah plastik dapat menghasilkan uang dengan 

menjualnya (Widy, 2019). 

  Untuk masalah pendidikan ini perusahaan hanya memberikan beasiswa 

kepada anak karyawan dan anak-anak masyarakat sekitar yang kurang mampu, 

tetapi memiliki prestasi. Salah satu programnya yaitu dikemas dengan nama 

Baca Pintar (Beasiswa Cahaya Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu 

kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. Hal ini dilakukan agar harapan dana tersebut 

dapat meringankan beban orang tua murid dan sekaligus memotivasi emangat 

belajar agar prestasinya meningkat di banding tahun sebelumnya. Perusahaan 

biasanya lebih memberi bantuan dana pendidikan ke tempat sekolah yang 

memang perlu perbaikan. Seperti tahun 2017 melalui dana CSR, khusus 

didaerah Rokan Hulu Riau yang butuh akses 4 jam dari kota pekanbaru, di 

Pondok Pesantren Islam Tembusai, Desa Tali Kemain, Kecamatan Tambusai, 

Pekanbaru, Riau, lokasi tersebut terdapat ditengah-tengah hutan kelapa sawit. 

Perusahaan memberikan dana bantuan sebesar Rp 150.000.000, untuk 

membantu pembangunan aula lengkap dengan kamar mandi, tempat cuci dan 

tempat wudhu. Lalu PLN bersama-sama dengan PGN (Perusahaan Gas Negara) 

memberikan bantuan dana CSR kepada SDN 109 Pekanbaru dan MTS An-

najah untuk renovasi perpustakaan (Widy, 2019). 

  Dalam kemudahan akses website jaringan perusahaan pekanbaru, 

perusahaan cabang ini mengikuti akses media perusahaan wilayah Riau melalui 

jaringan facebook. Lalu bisa menghubungi kontak call center pusat wilayah 

Riau. Untuk lingkungan kerja sendiri pasti kita mengadakan pemeriksaan pada 

setiap karyawannya selama beberapa bulan sekali. Untuk warga sekitar tidak 

ada yang mengkonsumsi minuman keras, dengan melihat kondisi lingkungan 

yang sangat kondusif. Untuk penyelewengan dari masyarakat sekitar masih 

terdapat masyarakat yang iseng menyambung listrik rumahnya pada tiang 

listrik. Selain itu, mungkin masih ada yang iseng mengambil kabel listrik untuk 

dijual (Widy, 2019). 
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a) Aspek Intelektual 

  Dalam aspek intelektual ini mulai dari perektrutan tenaga kerja perusahaan 

telah melakukan seleksi calon tenaga kerja yang memiliki keahlian. Agar dalam 

pekerjaannya dilakukan dengan profesional. Dengan begitu itu membuka 

peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang mencari pekerjaan 

dengan memanfaat potensi yang dimiliki. Itu sangat membantu dengan adanya 

perusahaan mencari calon tenaga kerja ahli. Sehingga telah memanfaat peluang 

Intelektual (Hasan, 2019). Selain itu perusahaan selalu mencoba 

mengembangkan energi alternatif, agar tidak monoton hanya 1 sumber energi 

yang digunakan. Dengan begitu perusahaan sudah jauh lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan fokus pada kualifikasi tenaga kerja dengan keahliannya dan 

pengembangan alternatif energi yang digunakan untuk listrik. Hanya saja 

perusahaan masih kurang dalam membantu penelitian yang dilakukan oleh 

siswa (Hasan, 2019). Selanjutnya, perusahaan juga bisa mengadakan suatu 

kelompok penelitian siswa untuk satu wilayah yang berhubungan mengenai 

listrik. 

b) Aspek Kecerdasan (Fisik dan Non-Fisik) 

  Dalam aspek kecerdasan fisik ini perusahaan telah sangat membantu sedikit 

meringankan biaya pendidikan siswa  yang telah direalisasikan dengan dana 

yang diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi berat pada beban biaya. Selain 

itu, perusahaan juga membantu dalam kelayakan gedung untuk belajar. Hal ini 

membuat seorang siswa dapat nyaman belajar didalam ruangan. Dengan begitu 

dapat sedikit membantu perkembangan kecerdasan seorang anak. Selain 

mementingkan pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, perusahaan juga 

mementingkan lingkungan yang nyaman. Dimulai dengan penanaman pohon 

untuk mengurangi polusi udara dan membuat tempat terasa sejuk. Lingkungan 

yang nyaman membuat belajar menjadi tenang juga. Lingkungan yang bersih 

juga membuat diri terhindah dari penyakit. Selain itu, juga merupakan ilmu 

untuk menjaga lingkungan agar tetap terelestarikan. Membangun gardu 

perusahaan jauh dari lingkungan masyarakat. Jadi sisa limbah yang dikeluarkan 

tidak membahayakan masyarakat. Tetapi perusahaan masih sangat kurang 
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dalam program kesehatan untuk masyarakat. Hanya pernah mengadakan 1 

program yaitu donor darah. Seharusnya perusahaan dapat meningkatkan 

program kesehatan berupa seminar atau pelatihan terhadap mental anak (Hasan, 

2019). 

c) Aspek Menjaga Pikiran dari Pengaruh Negatif 

  Untuk menjaga pikiran ini agar menghindari isu-isu yang tidak benar yang 

dapat menimbulkan dampak negatif perusahaan menyediakan layanan media 

sosial facebook dan call center kantor. Selain itu perusahaan juga sedikit 

membantu dalam menjaga lingkungan karena didekat perusahaan ada 

keamanan yang berjaga secara bergantian. Sehingga itu meminimilasir 

kejahatan yang ada disekitar (Hasan, 2019) 

2) Kabupaten Siak 

  Dalam perekrutan tenaga kerja biasanya perusahaan mengikuti aturan 

wilayah, setelah itu karyawan akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Untuk para karyawan yang bekerja disini kebanyakan dari mereka 

adalah masyarakat asli daerah ini hampir lebih dari 56 karyawan yang bekerja 

disini paling tidak ada 10 karyawan yang berasal dari luar daerah Siak. 

Perusahaan yang didirikan di daerah ini diharapkan dapat mengembangkan 

potensi masyarakat daerah asli dengan merekrutnya. Dalam melakukan riset 

penelitian baru biasanya karyawan yang menemukan riset penelitian dapat 

dikembang dan disalurkannya ke kantor wilayah Riau. Untuk bantuan 

penelitian kepada mahasiswa sangat jarang bahkan tidak ada yang meminta 

bantuan semacam itu dari mahasiswa atau siswa lainnya. Untuk menanggapi 

kritik dan saran perusahaan biasanya menganggapi dengan sangat hati-hati. 

Perusahaan menerima semua kritik dan saran yang masuk, mencoba untuk 

melakukan perubahan yang baik. Untuk program kesehatan perusahaan sangat 

jarang melakukan untuk masyarakat, hanya perusahaan lebih mengutamakan 

pada kesehatan dan keselamatan tenaga kerja perusahaan. Mengenai kesehatan 

perusahaan membangun MCK di daerah Kampung Sungai Apit dan tersedianya 

tangki air bersih untuk Masjid yang ada disungai Apit (Titus, 2019). 
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  Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan perusahaan 

mencoba melakukan penghijauan penanaman pohon tembakau didaerah sekitar 

pesisir sungai Siak. Perusahaan juga telah mengelolah sisa sisa limbah yang 

tidak terpakai. Untuk lingkungan wilayah sekitar sini sudah cukup kondusif 

tidak adanya kejahatan yang terjadi, karena dilingkungan sekitar perusahaan 

terdapat satpam keamanan. Untuk penyuluhan sosialisasi kecerdasan anak 

belum pernah dilakukan, hanya saja perusahaan sedang menjalankan 

kecerdasan terkait lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Serta 

menghimbau masyarakat untuk bersama-sama membersihkan pohon yang 

terkena jaringan listrik (Titus, 2019). 

  Untuk masalah pendidikan ini perusahaan hanya memberikan beasiswa 

kepada anak karyawan dan anak-anak masyarakat sekitar yang kurang mampu, 

tetapi memiliki prestasi. Salah satu programnya yaitu dikemas dengan nama 

Baca Pintar (Beasiswa Cahaya Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu 

kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. Hal ini dilakukan agar harapan dana tersebut 

dapat meringankan beban orang tua murid dan sekaligus memotivasi semangat 

belajar agar prestasinya meningkat di banding tahun sebelumnya. Salah seorang 

murid yang menerima manfaat bernama Lia yang bersekolah di SMA N 2 Siak 

Hulu Kubang yang berada dikelas 3 menyatakan dengan adanya dana bantuan 

beasiswa ini sangat menbantu untuk menyelesaikan tugas sekolah seperti, 

pembuatan makalah, kerja kelompok, dan praktek yang ada sekolah, karena 

selama ini orang tua yang dananya terbatas akhirnya dengan bantuan ini bisa 

meringankan orang tua. Perusahaan biasanya lebih memberi bantuan dana 

pendidikan ke tempat sekolah yang memang perlu perbaikan (Lia, 2019). 

  Dalam kemudahan akses website jaringan PT.PLN Siak ini, perusahaan 

cabang ini mengikuti akses media perusahaan wilayah Riau melalui jaringan 

facebook. Lalu bisa menghubungi kontak call center pusat wilayah Riau. Untuk 

lingkungan kerja sendiri pasti kita mengadakan pemeriksaan pada setiap 

karyawannya selama beberapa bulan sekali. Untuk warga sekitar tidak ada yang 

mengkonsumsi minuman keras, dengan melihat kondisi lingkungan yang sangat 

kondusif. Untuk penyelewengan dari masyarakat sekitar masih terdapat 
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masyarakat yang iseng mengambil kabel listrik untuk dijual dan kurang peduli 

dengan lebatnya pohon menutupi kabel aliran listrik (Titus, 2019). 

a) Aspek Intelektual 

  Dalam aspek intelektual ini mulai dari perektrutan tenaga kerja perusahaan 

telah melakukan seleksi calon tenaga kerja yang memiliki keahlian. Agar dalam 

pekerjaannya dilakukan dengan profesional. Dengan begitu itu membuka 

peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang mencari pekerjaan 

dengan memanfaat potensi yang dimiliki. Itu sangat membantu dengan adanya 

perusahaan mencari calon tenaga kerja ahli. Sehingga telah memanfaat peluang 

Intelektual. Selain itu perusahaan selalu mencoba mengembangkan energi 

alternatif, agar tidak monoton hanya 1 sumber energi yang digunakan. Dengan 

begitu perusahaan sudah jauh lebih memanfaatkan Intelektual dengan fokus 

pada kualifikasi tenaga kerja dengan keahliannya dan pengembangan alternatif 

energi yang digunakan untuk listrik (Amril, 2019). Hanya perusahaan masih 

kurang dalam membantu penelitian yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, 

perusahaan juga bisa mengadakan suatu kelompok penelitian siswa untuk satu 

wilayah yang berhubungan mengenai listrik 

b) Aspek Kecerdasan (Fisik dan Non-Fisik) 

  Dalam aspek kecerdasan fisik ini perusahaan telah sangat membantu sedikit 

meringankan biaya pendidikan siswa  yang telah direalisasikan dengan dana 

yang diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi berat pada beban biaya. Belum 

ada program perusahaan membantu dalam renovasi gedung untuk belajar. 

Tetapi walaupun begitu perusahaan sangat membantu dalam pendidikan 

seorang siswa yang memiliki semangat. Dengan begitu dapat sedikit membantu 

perkembangan kecerdasan seorang anak. Selain mementingkan pendidikan akal 

dan ilmu pengetahuan, perusahaan juga mementingkan lingkungan yang 

nyaman. Lingkungan yang nyaman membuat belajar menjadi tenang juga. 

Selain itu, juga merupakan ilmu untuk menjaga lingkungan agar tetap 

terelestarikan. Dengan penanaman pohon dan membersih ranting-ranting pohon 

yang menutupi kabel agar tidak membahayakan masyarakat.  (Amril, 2019). 

Tetapi perusahaan masih sangat kurang dalam program kesehatan untuk 
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masyarakat. Dalam kesehatan perusahaan telah membangun MCK yang layak 

untuk masyarakat sekitar. Karena MCK yang layak sebagian dari perilaku 

menjaga kesehatan. Seharusnya perusahaan dapat meningkatkan program 

kesehatan berupa seminar atau pelatihan terhadap mental anak. 

c) Aspek Menjaga Pikiran dari Pengaruh Negatif 

  Untuk menjaga pikiran ini agar menghindari isu-isu yang tidak benar yang 

dapat menimbulkan dampak negatif perusahaan telah menyedian layanan media 

sosial facebook dan call center kantor. Selain itu perusahaan juga sedikit 

membantu dalam menjaga lingkungan karena didekat perusahaan ada 

keamanan yang berjaga secara bergantian. Sehingga itu meminimilasir 

kejahatan yang ada disekitar (Amril, 2019) 

3) Kabupaten Meranti 

  Dalam perekrutan tenaga kerja biasanya perusahaan mengikuti aturan 

wilayah, setelah itu karyawan akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Untuk para karyawan yang bekerja disini kebanyakan dari mereka 

adalah masyarakat asli daerah ini. Terdapat 51 karyawan yang bekerja disini 

paling tidak ada 4 karyawan yang berasal dari luar daerah Meranti.  Perusahaan 

yang didirikan di daerah ini diharapkan dapat mengembangkan potensi 

masyarakat daerah asli dengan merekrutnya. Dalam melakukan riset penelitian 

baru biasanya karyawan yang menemukan riset penelitian dapat dikembang dan 

disalurkannya ke kantor wilayah Riau. Untuk bantuan penelitian kepada 

mahasiswa sangat jarang bahkan tidak ada yang meminta bantuan semacam itu 

dari mahasiswa atau siswa lainnya. Untuk menanggapi kritik dan saran 

perusahaan biasanya menganggapi dengan sangat hati-hati. Perusahaan 

menerima semua kritik dan saran yang masuk, mencoba untuk melakukan 

perubahan yang baik. Untuk program kesehatan perusahaan sangat jarang 

melakukan untuk masyarakat, hanya perusahaan lebih mengutamakan pada 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja perusahaan. Untuk mengeai kesehatan 

perusahaan membangun MCK di daerah Desa Ketapang Permai, Kec.Pulai 

Merbabu, Kab. Kepulauan Meranti (Arbala, 2019). 
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  Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan perusahaan 

mencoba melakukan penghijauan penanaman pohon sekitar perusahaan. 

Menyingkirkan pohon-pohon yang menghalangi kabel listrik. Perusahaan juga 

telah mengelolah sisa sisa limbah yang tidak terpakai. Untuk lingkungan 

wilayah sekitar sini sudah cukup kondusif tidak adanya kejahatan yang terjadi, 

karena dilingkungan sekitar perusahaan terdapat satpam keamanan yang 

bergiliran untuk berjaga. Untuk penyuluhan sosialisasi kecerdasan anak belum 

pernah dilakukan, hanya saja perusahaan sedang menjalankan kecerdasan 

terkait lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Serta menghimbau 

masyarakat untuk bersama-sama membersihkan pohon yang terkena jaringan 

listrik (Arbala, 2019). 

  Untuk masalah pendidikan ini perusahaan hanya memberikan beasiswa 

kepada anak karyawan dan anak-anak masyarakat sekitar yang kurang mampu, 

tetapi memiliki prestasi. Salah satu programnya yaitu dikemas dengan nama 

Baca Pintar (Beasiswa Cahaya Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu 

kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. Hal ini dilakukan agar harapan dana tersebut 

dapat meringankan beban orang tua murid dan sekaligus memotivasi semangat 

belajar agar prestasinya meningkat di banding tahun sebelumnya Perusahaan 

biasanya lebih memberi bantuan dana pendidikan ke tempat sekolah yang 

memang perlu perbaikan. Dengan membangun Musholla yang berada disekolah 

SLB Sekar Meranti dengan dana dikeluarkan Rp Rp118.500.000 (Arbala, 

2019). 

  Dalam kemudahan akses website jaringan perusahaan PT.PLN Meranti, 

perusahaan cabang ini mengikuti akses media perusahaan wilayah Riau melalui 

jaringan facebook. Lalu bisa menghubungi kontak call center pusat wilayah 

Riau. Untuk lingkungan kerja sendiri pasti kita mengadakan pemeriksaan pada 

setiap karyawannya selama beberapa bulan sekali. Untuk warga sekitar tidak 

ada yang mengkonsumsi minuman keras, dengan melihat kondisi lingkungan 

yang sangat kondusif. Untuk penyelewengan dari masyarakat sekitar masih 

terdapat anak-anak yang main layang sekitar kabel listrik yang membuat benang 
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layangan tersangkut dikabel listrik, yang dapat mengganggu kabel listrik 

(Arbala, 2019). 

a) Aspek Intelektual 

  Dalam aspek intelektual ini mulai dari perektrutan tenaga kerja perusahaan 

telah melakukan seleksi calon tenaga kerja yang memiliki keahlian. Agar dalam 

pekerjaan yang dilakukan dengan profesional. Dengan begitu itu membuka 

peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang mencari pekerjaan 

dengan memanfaat potensi yang dimiliki. Itu sangat membantu dengan adanya 

perusahaan mencari calon tenaga kerja ahli. Sehingga telah memanfaat peluang 

Intelektual (Dahlan, 2019). Selain itu perusahaan selalu mencoba 

mengembangkan energi alternatif, agar tidak monoton hanya 1 sumber energi 

yang digunakan. Dengan begitu perusahaan sudah jauh lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan fokus pada kualifikasi tenaga kerja dengan keahliannya dan 

pengembangan alternatif energi yang digunakan untuk listrik. Hanya 

perusahaan masih kurang dalam membantu penelitian yang dilakukan oleh 

siswa. Selanjutnya, perusahaan juga bisa mengadakan suatu kelompok 

penelitian siswa untuk satu wilayah yang berhubungan mengenai listrik 

(Dahlan, 2019) 

b) Aspek Kecerdasan (Fisik dan Non-Fisik) 

  Dalam aspek kecerdasan fisik ini perusahaan telah sangat membantu sedikit 

meringankan biaya pendidikan siswa  yang telah direalisasikan dengan dana 

yang diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi berat pada beban biaya. Selain 

itu, perusahaan juga membantu dalam mewujudkan kenyamanan beribadah 

yang ada disekolah. Dengan membangun Musholla yang berada di sekolah SLB 

Sekar Meranti agar siswa tidak hanya diajarkan taat pada pelajaran sekolah, 

melainkan diajarkan taat pada ibadah. Dengan begitu dapat sedikit membantu 

perkembangan kecerdasan seorang anak (Dahlan, 2019). Selain mementingkan 

pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, perusahaan juga mementingkan 

lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman membuat belajar menjadi 

tenang juga. Selain itu, juga merupakan ilmu untuk menjaga lingkungan agar 

tetap terelestarikan. Perusahaan juga menghimbau masyarakat untuk 
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menyingkirkan pohon-pohon yang menghalangi kabel listrik agar tidak 

membahayakan masyarakat. Tetapi perusahaan masih sangat kurang dalam 

program kesehatan untuk masyarakat. Seharusnya perusahaan dapat 

meningkatkan program kesehatan berupa seminar atau pelatihan terhadap 

mental anak (Dahlan, 2019). 

c) Aspek Menjaga Pikiran dari Pengaruh Negatif 

  Untuk menjaga pikiran ini agar menghindari isu-isu yang tidak benar 

perusahaan menyedian layanan media sosial facebook dan call center kantor. 

Selain itu perusahaan juga sedikit membantu dalam menjaga lingkungan karena 

didekat perusahaan ada keamanan yang berjaga secara bergantian. Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan yang ada disekitar (Dahlan, 2019). 

4) Kabupaten Bengkalis 

  Dalam perekrutan tenaga kerja biasanya perusahaan mengikuti aturan 

wilayah, setelah itu karyawan akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Untuk para karyawan yang bekerja disini kebanyakan dari mereka 

adalah masyarakat asli daerah Bengkalis hampir lebih 65%. Perusahaan yang 

didirikan di daerah ini diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat 

daerah asli dengan merekrutnya. Dalam melakukan riset penelitian baru 

biasanya karyawan yang menemukan riset penelitian dapat dikembang dan 

disalurkannya ke kantor wilayah Riau. Untuk bantuan penelitian kepada 

mahasiswa sangat jarang bahkan tidak ada yang meminta santuan semacam itu 

dari mahasiswa atau siswa lainnya. Untuk menanggapi kritik dan saran 

perusahaan biasanya menganggapi dengan sangat hati-hati. Perusahaan 

menerima semua kritik dan saran yang masuk, mencoba untuk melakukan 

perubahan yang baik. Untuk program kesehatan perusahaan sangat jarang 

melakukan untuk masyarakat, hanya perusahaan lebih mengutamakan pada 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja perusahaan. Untuk mengenai kesehatan 

belum ada kegiatan yang dilakukan (Fahrudin, 2019). 

  Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan perusahaan 

mencoba melakukan penghijauan penanaman pohon sekitar perusahaan. 

Perusahaan juga telah mengelolah sisa sisa limbah yang tidak terpakai. Untuk 
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lingkungan wilayah sekitar sini sudah cukup kondusif tidak adanya kejahatan 

yang terjadi, karena dilingkungan sekitar perusahaan terdapat satpam keamanan 

yang bergiliran untuk berjaga. Untuk penyuluhan sosialisasi kecerdasan anak 

belum pernah dilakukan, hanya saja perusahaan sedang menjalankan 

kecerdasan terkait lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Serta 

menghimbau masyarakat untuk bersama-sama membersihkan pohon yang 

terkena jaringan listrik (Fahrudin, 2019). 

  Untuk masalah pendidikan ini perusahaan hanya memberikan beasiswa 

kepada anak karyawan dan anak-anak masyarakat sekitar yang kurang mampu, 

tetapi memiliki prestasi. Salah satu programnya yaitu dikemas dengan nama 

Baca Pintar (Beasiswa Cahaya Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu 

kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. Hal ini dilakukan agar harapan dana tersebut 

dapat meringankan beban orang tua murid dan sekaligus memotivasi semangat 

belajar agar prestasinya meningkat di banding tahun sebelumnya Perusahaan 

biasanya lebih memberi bantuan dana pendidikan ke tempat sekolah yang 

memang perlu perbaikan. Dengan begitu dana CSR itu tersalurkan tepat sasaran 

kepada sekolah yang membutuhkan (Fahrudin, 2019). 

  Dalam kemudahan akses website jaringan perusahaan PT.PLN Bengkalis, 

perusahaan cabang ini mengikuti akses media perusahaan wilayah Riau melalui 

jaringan facebook. Lalu bisa menghubungi kontak call center pusat wilayah 

Riau. Untuk lingkungan kerja sendiri pasti kita mengadakan pemeriksaan pada 

setiap karyawannya selama beberapa bulan sekali. Untuk warga sekitar tidak 

ada yang mengkonsumsi minuman keras, dengan melihat kondisi lingkungan 

yang sangat kondusif. Untuk penyelewengan dari masyarakat sekitar masih 

terdapat anak-anak yang main layang sekitar kabel listrik yang membuat benag 

layangan tersangkut dikabel listrik, yang dapat mengganggu kabel listrik 

(Fahrudin, 2019). 

a) Aspek Intelektual 

  Dalam aspek intelektual ini mulai dari perektrutan tenaga kerja perusahaan 

telah melakukan seleksi calon tenaga kerja yang memiliki keahlian. Agar dalam 

pekerjaannya dilakukan dengan profesional. Dengan begitu itu membuka 
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peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang mencari pekerjaan 

dengan memanfaat potensi yang dimiliki. Itu sangat membantu dengan adanya 

perusahaan mencari calon tenaga kerja ahli. Sehingga telah memanfaat peluang 

Intelektual (Maela, 2019). Selain itu perusahaan selalu mencoba 

mengembangkan energi alternatif, agar tidak monoton hanya 1 sumber energi 

yang digunakan. Dengan begitu perusahaan sudah jauh lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan fokus pada kualifikasi tenaga kerja dengan keahliannya dan 

pengembangan alternatif energi yang digunakan untuk listrik. Hanya 

perusahaan masih kurang dalam membantu penelitian yang dilakukan oleh 

siswa. Selanjutnya, perusahaan juga bisa mengadakan suatu kelompok 

penelitian siswa untuk satu wilayah yang berhubungan mengenai listrik (Maela, 

2019) 

b) Aspek Kecerdasan (Fisik dan Non-Fisik) 

  Dalam aspek kecerdasan fisik ini perusahaan telah sangat membantu sedikit 

meringankan biaya pendidikan siswa  yang telah direalisasikan dengan dana 

yang diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi berat pada beban biaya. Belum 

ada program perusahaan membantu dalam renovasi gedung untuk belajar. 

Tetapi walaupun begitu perusahaan sangat membantu dalam pendidikan 

seorang siswa yang memiliki semangat. Selain itu, dapat sedikit membantu 

perkembangan kecerdasan seorang anak (Maela, 2019). Selain mementingkan 

pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, perusahaan juga mementingkan 

lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman membuat belajar menjadi 

tenang juga. Selain itu, juga merupakan ilmu untuk menjaga lingkungan agar 

tetap terelestarikan. Seperti penanaman pohon sekitar rumah. Tetapi perusahaan 

masih sangat kurang dalam program kesehatan untuk masyarakat. Seharusnya 

perusahaan dapat meningkatkan program kesehatan berupa seminar atau 

pelatihan terhadap mental anak (Maela, 2019). 

c) Aspek Menjaga Pikiran dari Pengaruh Negatif 

  Untuk menjaga pikiran ini agar menghindari isu-isu yang tidak benar yang 

dapat menimbulkan dampak negatif perusahaan menyedian layanan media 

sosial facebook dan call center kantor. Selain itu perusahaan juga sedikit 
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membantu dalam menjaga lingkungan karena didekat perusahaan ada 

keamanan yang berjaga secara bergantian. Sehingga itu meminimilasir 

kejahatan yang ada disekitar (Maela, 2019). 

5) Kota Dumai 

  Dalam perekrutan tenaga kerja biasanya perusahaan mengikuti aturan 

wilayah, setelah itu karyawan akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan. Untuk para karyawan yang bekerja disini kebanyakan dari mereka 

adalah masyarakat asli daerah ini. Terdapat 56 karyawan yang bekerja disini 

paling tidak ada 7 karyawan yang berasal dari luar daerah Dumai.  Perusahaan 

yang didirikan di daerah ini diharapkan dapat mengembangkan potensi 

masyarakat daerah asli dengan merekrutnya. Dalam melakukan riset penelitian 

baru biasanya karyawan yang menemukan riset penelitian dapat dikembang dan 

disalurkannya ke kantor wilayah Riau. Untuk bantuan penelitian kepada 

mahasiswa sangat jarang bahkan tidak ada yang meminta bantuan semacam itu 

dari mahasiswa atau siswa lainnya. Untuk menanggapi kritik dan saran 

perusahaan biasanya menganggapi dengan sangat hati-hati. Perusahaan 

menerima semua kritik dan saran yang masuk, mencoba untuk melakukan 

perubahan yang baik. Untuk program kesehatan perusahaan sangat jarang 

melakukan untuk masyarakat, hanya perusahaan lebih mengutamakan pada 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja perusahaan. Untuk mengeai kesehatan 

perusahaan membangun MCK pada Masjid yang memerlukan MCK (Hamdan, 

2019) 

  Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan perusahaan 

mencoba melakukan penghijauan penanaman pohon sekitar perusahaan. 

Menyingkirkan pohon-pohon yang menghalangi kabel listrik. Serta adanya 

pembangunan parit besar sekitar PLTD, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, dana 

yang dikeluarkan sebesar Rp 75.000.000. Lalu menjaga pelestarian lahan 

gambut. Perusahaan juga telah mengelolah sisa sisa limbah yang tidak terpakai. 

Untuk lingkungan wilayah sekitar sini sudah cukup kondusif tidak adanya 

kejahatan yang terjadi, karena dilingkungan sekitar perusahaan terdapat satpam 

keamanan yang bergiliran untuk berjaga. Untuk penyuluhan sosialisasi 
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kecerdasan anak belum pernah dilakukan, hanya saja perusahaan sedang 

menjalankan kecerdasan terkait lingkungan dengan melakukan penanaman 

pohon. Serta menghimbau masyarakat untuk bersama-sama membersihkan 

pohon yang terkena jaringan listrik (Hamdan, 2019). 

  Untuk masalah pendidikan ini perusahaan hanya memberikan beasiswa 

kepada anak karyawan dan anak-anak masyarakat sekitar yang kurang mampu, 

tetapi memiliki prestasi. Salah satu programnya yaitu dikemas dengan nama 

Baca Pintar (Beasiswa Cahaya Pintar). Sebagai penerima manfaatnya yaitu 

kelas 2 dan 3 SMK/SMA/MA. Hal ini dilakukan agar harapan dana tersebut 

dapat meringankan beban orang tua murid dan sekaligus memotivasi semangat 

belajar agar prestasinya meningkat di banding tahun sebelumnya Perusahaan 

biasanya lebih memberi bantuan dana pendidikan ke tempat sekolah yang 

memang perlu perbaikan. Dengan memberikan bantuan dana CSR melalui EVP 

(Employee Voulenteer Program) untuk didaerah terpencil. Sekolah yang 

menjadi sasaran yaitu SDN 01 Dumai, menerima dana Rp 100.000.000 

(Hamdan, 2019). 

  Dalam kemudahan akses website jaringan perusahaan PT.PLN Dumai, 

perusahaan cabang ini mengikuti akses media perusahaan wilayah Riau melalui 

jaringan facebook. Lalu bisa menghubungi kontak call center pusat wilayah 

Riau. Untuk lingkungan kerja sendiri pasti kita mengadakan pemeriksaan pada 

setiap karyawannya selama beberapa bulan sekali. Untuk warga sekitar tidak 

ada yang mengkonsumsi minuman keras, dengan melihat kondisi lingkungan 

yang sangat kondusif. Untuk penyelewengan dari masyarakat sekitar masih 

terdapat anak-anak yang main layang sekitar kabel listrik yang membuat benang 

layangan tersangkut dikabel listrik, yang dapat mengganggu kabel listrik 

(Hamdan, 2019). 

a) Aspek Intelektual 

  Dalam aspek intelektual ini mulai dari perektrutan tenaga kerja perusahaan 

telah melakukan seleksi calon tenaga kerja yang memiliki keahlian. Agar dalam 

pekerjaannya dilakukan dengan profesional. Dengan begitu itu membuka 

peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang mencari pekerjaan 
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dengan memanfaat potensi yang dimiliki. Itu sangat membantu dengan adanya 

perusahaan mencari calon tenaga kerja ahli. Sehingga telah memanfaat peluang 

Intelektual (Fazrin, 2019). Selain itu perusahaan selalu mencoba 

mengembangkan energi alternatif, agar tidak monoton hanya 1 sumber energi 

yang digunakan. Dengan begitu perusahaan sudah jauh lebih memanfaatkan 

Intelektual dengan fokus pada kualifikasi tenaga kerja dengan keahliannya dan 

pengembangan alternatif energi yang digunakan untuk listrik. Hanya 

perusahaan masih kurang dalam membantu penelitian yang dilakukan oleh 

siswa (Fazrin, 2019). Selanjutnya, perusahaan juga bisa mengadakan suatu 

kelompok penelitian siswa untuk satu wilayah yang berhubungan mengenai 

listrik. 

b) Aspek Kecerdasan (Fisik dan Non-Fisik) 

  Dalam aspek kecerdasan fisik ini perusahaan telah sangat membantu sedikit 

meringankan biaya pendidikan siswa  yang telah direalisasikan dengan dana 

yang diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi berat pada beban biaya. Selain 

itu, adanya bantuan dana untuk sekolahan yang masih berada didaerah terpencil, 

agar sekolah yang berada didesa terpencil dapat sedikit terbantu dengan dana 

tersebut. Untuk pembangunan sekolah yang lebih baik. Sehingga membuat 

belajar menjadi nyaman. Dengan begitu perusahaan sangat membantu dalam 

pendidikan seorang siswa yang memiliki semangat. Dengan begitu dapat sedikit 

membantu perkembangan kecerdasan seorang anak (Fazrin, 2019). Selain 

mementingkan pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, perusahaan juga 

mementingkan lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman membuat 

belajar menjadi tenang juga. Selain itu, juga merupakan ilmu untuk menjaga 

lingkungan agar tetap terelestarikan. PLN juga peduli membangun parit, untuk 

menghindari terjadinya banjir. Tetapi perusahaan masih sangat kurang dalam 

program kesehatan untuk masyarakat. Masyarakat tidak merasakan itu. Dalam 

kesehatan perusahaan telah membangun MCK yang layak untuk masyarakat 

sekitar (Fazrin, 2019). Karena MCK yang layak sebagian dari perilaku menjaga 

kesehatan. Seharusnya perusahaan dapat meningkatkan program kesehatan 

berupa seminar atau pelatihan terhadap mental anak. 
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c) Aspek Menjaga Pikiran dari Pengaruh Negatif 

  Untuk menjaga pikiran ini agar menghindari isu-isu yang tidak benar 

perusahaan menyedian layanan media sosial facebook dan call center kantor. 

Selain itu perusahaan juga sedikit membantu dalam menjaga lingkungan karena 

didekat perusahaan ada keamanan yang berjaga secara bergantian. Sehingga itu 

meminimilasir kejahatan yang ada disekitar masyarakat ini (Fazrin, 2019) 

c. Hifdh Al-Nafs (Pelestarian Kehidupan) 

  Perusahaan PLN ini mencoba sebaik mungkin dalam memberikan bantuan 

dana CSR berupa sumbangan sembako atau tunjangan uang untuk sedikit 

membantu keuangan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam 

pemanfaatan energi secara efisien agar menggunakan Sumber Energi yang 

sesuai tanpa adanya pemborosan perusahaan mencoba menggunakan Sumber 

Daya Air sebagai energi pembangkit listrik harus ditargetkan sebaik mungkin. 

Apabila terjadi musim kemarau, PLN akan melakukan pemadaman listrik 

bergilir pada setiap desa agar menghemat energi. Daripada harus menghabiskan 

Sumber Daya Air yang ada. Dalam pembagian listrik yang ada diwilayah Riau 

ini sedang dalam target untuk dapat meratakan seluruh desa tersambung listrik. 

Pada tahun 2017 menargetkan 88,88% dan itu bisa terwujud hampir dapat 

menyentuh target tersebut. Untuk tahun 2018 desa yang sudah berlistrik 

terdapat 1.763 desa yang sudah berlistrik, angka tersebut sama dengan rasio 

desa berlistrik 94,84%. Untuk provinsi Riau sendiri memiliki target untuk listrik 

72 desa dari 212 jumlah desa yang belum berlistrik dengan total desa 1.859 yang 

ada (Buyung, 2019). 

  Pada penghujung Januari 2018 sebanyak 19 Desa dari 6 kabupaten di Riau 

mendapatkan aliran listrik untuk pertama kalinya. Enam kabupaten yang 

termasuk yaitu desa di Kampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dua desa 

di Rokan Hulu, dan 13 desa di Indragiri Hilir. Selang beberapa bulan, PLN 

Wilayah Riau Kepulauan Riau menyalurkan listrik ke 24 desa di lima kabupaten 

di Riau tepatnya pada 15 Mei 2018. Hal ini memberikan dampak rasio 

elektrifikasi desa menjadi 89,97 persen.  Pada 11 Oktober, PLN Wilayah Riau 
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dan Kepulauan Riau kembali berhasil mengaliri listrik di 35 desa sehingga kian 

mendekatkan rasio elektrifikasi 100 persen di Riau dari targetkan yang 

ditentuka. Tiba di penghujung tahun, setidaknya ada empat pencapaian PLN di 

provinsi Riau. Pertama adalah hampir mencapai rasio desa berlistrik 100% di 

Kabupaten Kuantan Singingi pada 20 Desember 2018. Dilanjut 22 Desember 

2018 kota Dumai hampir 100% desa berlistrik dapat dituntaskan. Serta 

dipenghujung tahun 2018 telah diselesaikan hampir 100% desa berlistrik di 

Kabupaten Bengkalis dengan penyalaan 12 desa sehingga sampai akhir tahun 

2018 jumlah desa berlistrik menjadi 1.784 desa dari target 94,84 persen dengan 

jumlah 1.763 desa yang sudah teraliri sebelumnya (Buyung, 2019). 

  Dalam masalah lapangan pekerjaan yang sudah dijelaskan pada pelestarian 

akal bahwa untuk menghargai potensi yang ada di wilayah Riau ini banyak 

karyawan yang bekerja di PT.PLN hampir lebih dari 65% sampai 75% 

masyarakat asli wilayah Riau. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya 

Perusahaan tersebut dapat membantu para masyarakat dalam mendapatkan 

lapangan pekerjaan. Untuk gaji yang diberikan pada perusahaan sudah sesuai 

dengan UMR dan UMK yang berda diwilayah Riau ini. Dimana UMK itu 

diambil dari kebutuhan pokok minimum sehari-hari yang dapat dipenuhi oleh 

masyarakat wilayah Riau. Dalam membantu terkait pendidikan Agama 

perusahaan mencoba membantu menyalurkan dana dalam meningkatkan 

fasilitas pada pondok pesantren dan dapat memberikan besiswa kepada para 

santri. Dalam mendapatkan hak yang perusahaan PLN mencoba memenuhi 

kesetaraan dalam mendapatkan aliran listrik yang merata. Walaupun mungkin 

masih terjadi kekurang dan kendala dalam mengaliri listrik pada daerah-daerah 

terpencil yang ada di wilayah Riau ini. Dalam pemberian fasilitas sesuai dengan 

tingkat kebutuhan yang diperlukan. Apabila masyarakat tersebut memang 

benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, perusahaan mencoba memberikan 

bantuan dana yang setidaknya dapat meringankan. Perusahaan juga bisa 

memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar. Untuk fasilitas 

biasanya lebih diwujudkan untuk fasilitas umum yang dapat digunakan 

bersama-sama untuk masyarakat umum, seperti renovasi pembangunan 
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sekolah, pembangunan parit, pembangunan sumur bor, renovasi pembangunan 

mushollah dan fasilitas umum lainnya. Untuk penyuluhan pernikahan ini 

perusahaan tidak pernah mengadakan kegiatan apapun tentang pernikahan ini 

ataupun menyangkut keluarga dimasyarakat sekitar ini perusahaan tidak terlalu 

ikut campur (Buyung, 2019). 

  Komunitas dan kegiatan rutin yang ada diperusahaan PLN ini sebenernya 

tidak ada. Hanya saja perusahaan ini sering membentuk tim untuk di siagakan, 

seperti siaga untuk mengamankan suplai kelistrikan untuk pelaksanaan UNBK 

yang berdekatan dengan PEMILU sehingga untuk menjaga kestabilan listrik 

agar suplai listrik tidak padam. Selain itu tim siaga bencana membantu daerah 

Palu. Untuk perlindungan publik diwilayah sekitar perusahaan telah memberi 

batasan area safety keliling untuk melindungi masyarakat dari bahayanya alat-

alat berat dan berbahaya yang ada diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang 

yang bisa masuk ke area gardu listrik selain karyawan dan tamu yang diizinkan. 

Apabila terjadi pemadaman listrik bergilir atau kenaikan listrik terkadang 

masyarakat mengadakan kampanye protes disekitar lingkungan perusahaan, 

tetapi situasi berjalan dengan kondusif. Sehingga membuat lingkungan 

perusahaan tetap aman. Untuk pelayanan medis untuk masyarakat perusahaan 

tidak ada melakukan pelayanan kesehatan intensif (Buyung, 2019). Dengan 

penjelasan tabel dibawah ini, peneliti telah meringkas hasil temuan dilapangan 

dari sudut pandang Maqashid Syariah terhadap program CSR.
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Hasil Indikator Hifdh Al-Nafs 

No. Kabupaten/Kota Aspek Kebutuhan 

Dasar (Fisik dan 

Spiritual) 

Aspek Kebutuhan 

Spiritual (Pendidikan) 

Aspek Kebutuhan 

Moral dan Sosial 

Aspek 

Perlindungan 

dari Ancaman 

1. Kota Pekanbaru Dari kebutuhan dasar 

energi listrik semua 

masyarakat Pekanbaru 

telah Merasakan 

manfaat yang luar biasa 

yang menjadi salah 

sumber untuk 

memenuhi kebutuhan 

aktivitas sehari-hari. 

Ada juga bantuan 

sembako untuk 

masyarakat. tersebut 

membantu dalam 

kesulitan ekonomi 

Dengan bantuan dana 

perpustakaan sekolah 

dapat membeli buku-

buku mengenai agama 

bukan hanya 

pengetahuan umum saja, 

tetapi hal tersebut dapat 

membantu pengetahuan 

spiritual anak dengan 

banyak koleksi buku-

buku agama yang ada 

diperpustakaan 

Untuk hak dan 

perlindungan 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang sama 

dengan melakukan 

pelayanan sebaik-

baiknya. Sehingga 

dapat menerapkan 

moral yang baik 

kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan 

juga membangun 

fasilitas umum. 

Adanya keamanan 

diperusahaan 24 

jam secara 

bergantian 

disekitar 

perusahaan. Paling 

tidak lingkungan 

rumah yang 

berdekatan dengan 

perusahaan ikut 

teramankan. 

Selama ini 

lingkungan yang 

berdekatan dengan 
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masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tetapi 

memang tidak 

dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak 

masyarakat. Selain itu, 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai UMR pasti 

sudah lebih dari cukup 

dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari 

Dengan fasilitas 

umum yang dibangun 

dapat digunakan dan 

dimanfaatkan 

bersama-sama oleh 

masyarakat. Walaupun 

perusahaan memang 

tidak ada komunitas 

tetap dalam 

melakukan kegiatan 

sosial, tetapi 

perusahaan ikut serta 

mengirimkan relawan 

jika adanya bencana 

alam yang terjadi di 

suatu daerah. Hal 

tersebut membantu 

menghibur korban-

korban bencana. 

kantor kondusif. 

Apabila terjadi 

demonstrasi 

perusahaan sudah 

melakukan 

pengamanan yang 

begitu ketat 
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Tetapi perusahaan itu 

tidak pernah 

mengadakan 

sosialisasi mengenai 

pernikahan atau 

sosialisasi mengenai 

pernikahan usia dini. 

2. Kab. Siak Dari kebutuhan dasar 

energi listrik hampir 

semua masyarakat  

telah Merasakan 

manfaat yang luar biasa 

yang menjadi salah 

sumber untuk 

memenuhi kebutuhan 

aktivitas sehari-hari. 

Ada juga bantuan 

sembako untuk 

masyarakat. tersebut 

Perusahahaan itu 

memberikan bantuan 

dana pembangunan kelas 

baru kepada sekolahan 

Islam yang ada di Siak. 

Sehingga anak-anak yang 

berada dipondok 

pesantren tersebut 

merasa nyaman dalam 

menuntut ilmu agama 

dan ilmu pengetahuan 

umum 

Untuk hak dan 

perlindungan 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang sama 

dengan melakukan 

pelayanan sebaik-

baiknya. Sehingga 

dapat menerapkan 

moral yang baik 

kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan 

Adanya keamanan 

diperusahaan 24 

jam secara 

bergantian 

disekitar 

perusahaan. Paling 

tidak lingkungan 

rumah yang 

berdekatan dengan 

perusahaan ikut 

teramankan. 

Selama ini 
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membantu dalam 

kesulitan ekonomi 

masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tetapi 

memang tidak 

dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak 

masyarakat. Selain itu, 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai UMR pasti 

sudah lebih dari cukup 

dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 

juga membangun 

fasilitas umum. 

Dengan fasilitas 

umum yang dibangun 

dapat digunakan dan 

dimanfaatkan 

bersama-sama oleh 

masyarakat. Walaupun 

perusahaan memang 

tidak ada komunitas 

tetap dalam 

melakukan kegiatan 

sosial, tetapi 

perusahaan ikut serta 

mengirimkan relawan 

jika adanya bencana 

alam yang terjadi di 

suatu daerah. Hal 

tersebut membantu 

lingkungan yang 

berdekatan dengan 

kantor kondusif. 

Apabila terjadi 

demonstrasi 

perusahaan sudah 

melakukan 

pengamanan yang 

begitu ketat 
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menghibur korban-

korban bencana. 

Tetapi perusahaan itu 

tidak pernah 

mengadakan 

sosialisasi mengenai 

pernikahan atau 

sosialisasi mengenai 

pernikahan usia dini. 

3. Kab. Kepulauan 

Meranti 

Dari kebutuhan dasar 

energi listrik hampir 

semua masyarakat  

telah Merasakan. 

manfaat yang luar biasa 

yang menjadi salah 

sumber untuk 

memenuhi kebutuhan 

aktivitas sehari-hari. 

Ada juga bantuan 

Perusahaan itu 

memberikan kepada 

bantuan dana sembako 

kepada pondok pesantren 

yang ada di Meranti. 

Sehingga anak-anak yang 

berada dipondok 

pesantren tersebut 

merasa terpenuhi 

makanan yang terjamin 

Untuk hak dan 

perlindungan 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang sama 

dengan melakukan 

pelayanan sebaik-

baiknya. Sehingga 

dapat menerapkan 

moral yang baik 

Adanya keamanan 

diperusahaan 24 

jam secara 

bergantian 

disekitar 

perusahaan. Paling 

tidak lingkungan 

rumah yang 

berdekatan dengan 

perusahaan ikut 
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sembako untuk 

masyarakat. tersebut 

membantu dalam 

kesulitan ekonomi 

masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tetapi 

memang tidak 

dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak 

masyarakat. Selain itu, 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai UMR pasti 

sudah lebih dari cukup 

dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 

dan bergizi. Hal ini 

meningkatkan semangat 

belajar anak jika 

tubuhnya sehat   

kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan 

juga membangun 

fasilitas umum. 

Dengan fasilitas 

umum yang dibangun 

dapat digunakan dan 

dimanfaatkan 

bersama-sama oleh 

masyarakat. Walaupun 

perusahaan memang 

tidak ada komunitas 

tetap dalam 

melakukan kegiatan 

sosial, tetapi 

perusahaan ikut serta 

mengirimkan relawan 

jika adanya bencana 

alam yang terjadi di 

teramankan. 

Selama ini 

lingkungan yang 

berdekatan dengan 

kantor kondusif. 

Apabila terjadi 

demonstrasi 

perusahaan sudah 

melakukan 

pengamanan yang 

begitu ketat 
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suatu daerah. Hal 

tersebut membantu 

menghibur korban-

korban bencana. 

Tetapi perusahaan itu 

tidak pernah 

mengadakan 

sosialisasi mengenai 

pernikahan atau 

sosialisasi mengenai 

pernikahan usia dini. 

4. Kab. Bengkalis Dari kebutuhan dasar 

energi listrik hampir 

semua masyarakat  

telah Merasakan. 

manfaat yang luar biasa 

yang menjadi salah 

sumber untuk 

memenuhi kebutuhan 

Perusahaan ini 

menyalurkan dana untuk 

guru ngaji yang ada di 

Bengkalis. Sehingga 

membantu para guru 

ngaji merasa dihargai. 

Pendidik dan guru itu 

memang sebaik-baiknya 

Untuk hak dan 

perlindungan 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang sama 

dengan melakukan 

pelayanan sebaik-

baiknya. Sehingga 

Adanya keamanan 

diperusahaan 24 

jam secara 

bergantian 

disekitar 

perusahaan. Paling 

tidak lingkungan 

rumah yang 
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aktivitas sehari-hari. 

Ada juga bantuan 

sembako untuk 

masyarakat. tersebut 

membantu dalam 

kesulitan ekonomi 

masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tetapi 

memang tidak 

dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak 

masyarakat. Selain itu, 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai UMR pasti 

sudah lebih dari cukup 

dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 

orang yang harus 

dihargai. Karena melalui 

perantara mereka anak-

anak dapat menuntut 

ilmu agama. 

dapat menerapkan 

moral yang baik 

kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan 

juga membangun 

fasilitas umum. 

Dengan fasilitas 

umum yang dibangun 

dapat digunakan dan 

dimanfaatkan 

bersama-sama oleh 

masyarakat. Walaupun 

perusahaan memang 

tidak ada komunitas 

tetap dalam 

melakukan kegiatan 

sosial, tetapi 

perusahaan ikut serta 

mengirimkan relawan 

berdekatan dengan 

perusahaan ikut 

teramankan. 

Selama ini 

lingkungan yang 

berdekatan dengan 

kantor kondusif. 

Apabila terjadi 

demonstrasi 

perusahaan sudah 

melakukan 

pengamanan yang 

begitu ketat. 



94 

 

 
 

jika adanya bencana 

alam yang terjadi di 

suatu daerah. Hal 

tersebut membantu 

menghibur korban-

korban bencana. 

Tetapi perusahaan itu 

tidak pernah 

mengadakan 

sosialisasi mengenai 

pernikahan atau 

sosialisasi mengenai 

pernikahan usia dini. 

5. Kota Dumai Dari kebutuhan dasar 

energi listrik hampir 

semua masyarakat  

telah Merasakan. 

manfaat yang luar biasa 

yang menjadi salah 

Perusahaan ini 

menyalurkan dana untuk 

guru ngaji yang ada di 

Bengkalis. Sehingga 

membantu para guru 

ngaji merasa dihargai. 

Untuk hak dan 

perlindungan 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang sama 

dengan melakukan 

Adanya keamanan 

diperusahaan 24 

jam secara 

bergantian 

disekitar 

perusahaan. Paling 
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sumber untuk 

memenuhi kebutuhan 

aktivitas sehari-hari. 

Ada juga bantuan 

sembako untuk 

masyarakat. tersebut 

membantu dalam 

kesulitan ekonomi 

masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tetapi 

memang tidak 

dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak 

masyarakat. Selain itu, 

dengan pemberian gaji 

yang sesuai UMR pasti 

sudah lebih dari cukup 

Pendidik dan guru itu 

memang sebaik-baiknya 

orang yang harus 

dihargai. Karena melalui 

perantara mereka anak-

anak dapat menuntut 

ilmu agama. 

pelayanan sebaik-

baiknya. Sehingga 

dapat menerapkan 

moral yang baik 

kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan 

juga membangun 

fasilitas umum. 

Dengan fasilitas 

umum yang dibangun 

dapat digunakan dan 

dimanfaatkan 

bersama-sama oleh 

masyarakat. Walaupun 

perusahaan memang 

tidak ada komunitas 

tetap dalam 

melakukan kegiatan 

sosial, tetapi 

tidak lingkungan 

rumah yang 

berdekatan dengan 

perusahaan ikut 

teramankan. 

Selama ini 

lingkungan yang 

berdekatan dengan 

kantor kondusif. 

Apabila terjadi 

demonstrasi 

perusahaan sudah 

melakukan 

pengamanan yang 

begitu ketat 
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dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 

perusahaan ikut serta 

mengirimkan relawan 

jika adanya bencana 

alam yang terjadi di 

suatu daerah. Hal 

tersebut membantu 

menghibur korban-

korban bencana. 

Tetapi perusahaan itu 

tidak pernah 

mengadakan 

sosialisasi mengenai 

pernikahan atau 

sosialisasi mengenai 

pernikahan usia dini. 

Tabel 4.3 Hasil Indikator Hifdh Al-Nafs 

Sumber : Data Diolah 
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 Dari penjelasan ringkasan tabel diatas, peneliti akan menjelaskan lebih rinci 

lagi terkait penerapan program CSR terhadap sudut pandang dari pengukuran 

Maqashid Syariah. Dijabarkan lebih detail dengan indikator-indikator yang ada 

di I-DEX menyangkut komponen Hifdh Al-Nafs :  

1) Kota Pekanbaru 

  Untuk daerah pekanbaru gardu induk listrik sudah terpasang secara merata 

setiap desa. Jadi, semua masyarakat pekanbaru tidak ada lagi desa yang merasa 

belum tersentuh listrik. Dengan adanya perusahaan PLN dapat sedikitnya 

membantu masyarakat pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan utama 

masyarakat. Selain itu, perusahaan juga membantu masyarakat dalam 

membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Karena karyawan 

yang dipekerjakan pada perusahaan ini banyak diambil dari daerah asli 

pekanbaru itu sendiri. Upah yang telah diberikan oleh perusahaan sudah sesuai 

dengan standar UMR dan UMK Provinsi Riau itu untuk staf biasa. Sedangkan 

untuk pegawai tetap atau staf ahli upah melebihi UMR Provinsi Riau. Jadi, 

upah yang diberikan sudah disesuaikan dengan harga bahan kebutuhan pokok 

yang dapat dipenuhi oleh masyarakat wilayah Riau. Sehingga dengan begitu 

seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan ini dapat memenuhi kebuhan 

pokoknya sehari-hari. Untuk bantuan tunjangan kepada masyarakat,  

perusahaan biasa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan 

memberikan bantuan apresiasi kepada guru atau bantuan kepada yatim piatu. 

Pada HUT RI ke-73 melalui program CSR memberikan bantuan kepada 

masyarakat di Provinsi Riau dan Kepualauan Riau, dengan total Rp 

140.000.000 (Widy, 2019). 

  Untuk bantuan dana pendidikan perusahaan ini memberikan bantuan dana 

untuk merenovasi atau beasiswa kepada pondok pesantren atau sekolah 

berbasis Islam. Salah satunya yaitu memberikan bantuan dana kepada MTS 

An-Najah untuk merenovasi perpustakaan dan sedikit menyalurkan untuk 

pembelian buku. Selain itu, ada program EVP PLN memberikan bantuan dana 

sebesar Rp 100.000.000 untuk SD Islam Al-Abrar Pekanbaru. Dari masyarakat 

sekitar banyak juga orangtua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah 
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Islam. Jadi, sekolah yang berbasis Islam tidak kalah banyak muridnya dengan 

sekolah Negeri lainnya. Untuk hak asasi manusia perusahaan mencoba 

memberikan hak menikmati fasilitas yang sama. Perusahaan akan membantu 

masyarakat untuk merenovasi fasilitas umum seperti renovasi Masjid, 

pembangunan parit, pembangunan perpustakaan sekolah  dan renovasi pondok 

pesantren. Sehingga fasilitas yang direnovasi dan dibangun dapat dinikmati 

oleh masyarakat dan masyarakat mendapat hak yang sama sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan bukan sesuai dengan memandang tingkatan 

golongan (Widy, 2019). 

  Dalam lembaga pernikahan dan keluarga ini PLN tidak ikut terlalu 

berpartisipasi dalam masalah pribadi keluarga. Selain itu, PLN juga tidak 

pernah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan untuk 

para remaja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan komunitas, PLN tidak 

mempunyak kelompok komunitas yang tepat. Hanya saja paling tidak apabila 

adanya sebuah acara beberapa dari karyawan PLN Pekanbaru ini diutus untuk 

membentuk tim bersama karyawan PLN wilayah Riau. Seperti, ketika ikut 

serta dalam Tim mengamankan ke stabilan listrik dalam pelaksanaan UNBK 

dan PEMILU. Selain itu, PLN Pekanbaru juga mengirimkan beberapa 

karyawannya untuk mengikuti tim relawan bencana di Palu. Untuk 

perlindungan publik diwilayah sekitar perusahaan telah memberi batasan area 

safety keliling untuk melindungi masyarakat dari bahayanya alat-alat berat dan 

berbahaya yang ada diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa 

masuk ke area gardu listrik selain karyawan dan tamu yang diizinkan. Apabila 

terjadi protes aksi dari masyarakat disini dijaga dengan keamanan yang sebaik 

mungkin agar tidak terjadinya suatu keributan yang brutal. Sehingga, dalam 

pelaksanaan aksi akan tetap kondusif. Untuk pelayanan medis untuk 

masyarakat perusahaan tidak ada melakukan pelayanan kesehatan intensif 

(Widy, 2019). 

a) Aspek Kebutuhan Dasar (Fisik dan Spiritual) 

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari produksi yang dilakukan PT.PLN 

ini, sudah semua desa di Pekanbaru ini telah teraliri listrik. Merasakan manfaat 
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yang luar biasa yang menjadi salah sumber untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitas sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga sedikit memberi bantuan 

sembako ataupun berupa dana sembako untuk beberapa masyarakat disekitar 

Pekanbaru. Waktu pada HUT-RI ke 73 adanya dana sembako untuk beberapa 

masyarakat saja. Hal tersebut membantu dalam kesulitan ekonomi masyarakat. 

Tetapi memang tidak dibagikan sembako tersebut untuk banyak masyarakat. 

Untuk yang bekerja di Perusahaan PLN, gajinya itu sudah UMR itu saja hanya 

untuk staf yang baru. Beda lagi kalau yang staf tetap atau lebih bisa mencapai 

Rp 6.000.000. Dengan gaji seperti itu pasti sudah lebih dari cukup dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu khawatir lagi untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (Hasan, 2019) 

b) Aspek Kebutuhan Spiritual 

Dalam spiritual ini banyak anak-anak disekitar Riau ini yang bersekolah 

disekolah agama, dan pondok pesantren. Apalagi mayoritas penduduk Riau ini 

rata-rata Islam jadi memang banyak juga masyarakat yang membuat anaknya 

bersekolah di sekolah Islam. Perusahahaan itu memberikan dana kepada 

sekolah Islam yang ada di Pekanbaru. Sehingga anak kami yang bersekolah di 

SD tersebut merasakan kenyamanan dari perpustakaan yang sekarang sudah 

rapih. Selain itu, buku-buku yang disumbangkan juga ada mengenai agama 

bukan hanya pengetahuan umum saja. Hal ini membantu pengetahuan spiritual 

anak dengan banyak koleksi buku-buku agama yang ada diperpustakaan. 

(Hasan, 2019) 

c) Aspek Kebutuhan Moral dan Sosial 

Dalam hak perlindungan itu tidak terlihat spesifiknya yang dilakukan 

perusahaan. Paling untuk pelayanan pegawai PLN terhadap kami sudah kami 

merasakan Moral yang cukup baik. Tapi untuk fasilitas cukup terlihat dengan 

adanya pembangunan renovasi Masjid yang ada dan pembangunan 

perpustakaan di sekolah Islam. Dengan fasilitas umum yang dibangun dapat 

digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun kegiatan 

sosial lainnya biasanya perusahaan memang tidak ada komunitas tetap, tetapi 

perusahaan ikut serta mengirimkan relawan jika adanya bencana alam yang 
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terjadi di suatu daerah. Hal tersebut membantu menghibur korban-korban 

bencana. Tetapi perusahaan itu tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai 

pernikahan atau sosialisasi mengenai pernikahan usia dini. Jadi memang tidak 

ada yang terjadi terkait itu. Seharusnya perusahaan tidak harus bertanggung 

jawab terkait penyaluran dana untuk pernikahan. Tetapi paling tidak perusahaan 

itu bisa mengadakan sosialisasi terkait pernikahan usia dini atau bahayanya 

pergaulan bebas. Dimana hal tersebut dapat mendekati zina. Memang aga 

kurang terkait kebutuhan sosial dalam elemen pernikahan ini (Hasan, 2019). 

d) Aspek Perlindungan dari Ancaman (Manusia dan Non-Manusia) 

Terkait perlindungan dari ancaman lebih memang intensif menjaga 

perusahaannya sendiri, tetapi dengan adanya keamanan diperusahaan 24 jam 

secara bergantian disekitar perusahaan. Paling tidak lingkungan rumah yang 

berdekatan dengan perusahaan ikut teramankan. Selama ini lingkungan yang 

berdekatan dengan kantor kondusif. Apabila terjadi demonstrasi perusahaan 

sudah melakukan pengamanan yang begitu ketat (Hasan, 2019). 

2) Kabupaten Siak 

  Untuk daerah siak sendri gardu induk listrik belum terpasang secara merata, 

masih ada sekitar 11 desa yang belum teraliri listrik dari 131 desa. Jadi, semua 

masyarakat siak hampir semuanya sudah banyak desa yang sudah tersentuh 

listrik, walaupun ada beberapa desa yang belum teraliri karena jarak dan akses 

yang ditempuh untuk menuju desa masih ada kendala karena kondisinya masih 

terpencil. Dengan adanya perusahaan PLN dapat membantu sebagian 

masyarakat siak dalam memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, 

perusahaan juga membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan 

untuk masyarakat sekitar. Karena karyawan yang dipekerjakan pada 

perusahaan ini banyak diambil dari daerah asli pekanbaru itu sendiri. Upah 

yang telah diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar UMR 

Provinsi Riau itu untuk staf biasa. Sedangkan untuk yang pegawai tetap atau 

staf ahli upah melebihi UMR Provinsi Riau. Jadi, upah yang diberikan sudah 

disesuaikan dengan harga bahan kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi oleh 

masyarakat wilayah Riau. Sehingga dengan begitu seluruh karyawan yang 
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bekerja diperusahaan ini dapat memenuhi kebuhan pokoknya sehari-hari. 

Untuk bantuan tunjangan kepada masyarakat,  perusahaan biasa memberikan 

bantuan sembako kepada masyarakat dan memberikan bantuan apresiasi 

kepada guru atau bantuan kepada yatim piatu. Pada HUT RI ke-73 melalui 

program CSR memberikan bantuan kepada masyarakat di Provinsi Riau dan 

Kepualauan Riau, dengan total Rp 140.000.000. Selain itu, memberikan 1.000 

paket sembako untuk kegiatan pasar murah BUMN Hadir Untuk Negeri di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Titus, 2019). 

  Untuk bantuan dana pendidikan perusahaan ini memberikan bantuan dana 

untuk merenovasi atau beasiswa kepada pondok pesantren atau sekolah 

berbasis Islam. Salah satu bantuan pendidikan yang diberikan dari dana CSR 

PT.PLN yaitu dana bantuan untuk pembagunan ruang kelas Baru pada pondok 

pesantren Daru Qur’an Sungai Apit, Siak. Ditambah lagi dengan dana CSR Rp 

50.000.000 dengan bahan bekas kantor PLN Rayon Siak yang telah dibongkar, 

dikarenakan banyak yang layak pakai dan kokoh untuk menambah kekurangan 

dalam pembangunan ruang kelas baru. Dari masyarakat sekitar banyak juga 

orangtua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah Islam. Jadi, sekolah yang 

berbasis Islam tidak kalah banyak muridnya dengan sekolah Negeri lainnya. 

Untuk hak asasi manusia perusahaan mencoba memberikan hak menikmati 

fasilitas yang sama. Perusahaan akan membantu masyarakat untuk merenovasi 

fasilitas umum seperti renovasi Masjid, pembangunan parit, pembangunan 

perpustakaan sekolah  dan renovasi pondok pesantren. Sehingga fasilitas yang 

direnovasi dan dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat dan masyarakat 

mendapat hak yang sama sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bukan 

sesuai dengan memandang tingkatan golongan (Titus, 2019). 

  Dalam lembaga pernikahan dan keluarga ini PLN tidak ikut terlalu 

berpartisipasi dalam masalah pribadi keluarga. Selain itu, PLN juga tidak 

pernah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan untuk 

para remaja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan komunitas, PLN tidak 

mempunyak kelompok komunitas yang tepat. Hanya saja paling tidak apabila 

adanya sebuah acara beberapa dari karyawan PLN Pekanbaru ini diutus untuk 
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membentuk tim bersama karyawan PLN wilayah Riau. Seperti, ketika ikut 

serta dalam Tim mengamankan ke stabilan listrik dalam pelaksanaan UNBK 

dan PEMILU. Selain itu, PLN Siak juga mengirimkan beberapa karyawannya 

untuk mengikuti tim relawan bencana di Palu. Selain itu tahun 2018 terjadi 

kebakaran dibesar daerah Siak, perusahaan mengirim bantuan relawan. Untuk 

perlindungan publik diwilayah sekitar perusahaan telah memberi batasan area 

safety keliling untuk melindungi masyarakat dari bahayanya alat-alat berat dan 

berbahaya yang ada diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa 

masuk ke area gardu listrik selain karyawan dan tamu yang diizinkan. Apabila 

terjadi protes aksi dari masyarakat disini dijaga dengan keamanan yang sebaik 

mungkin agar tidak terjadinya suatu keributan yang brutal. Sehingga, dalam 

pelaksanaan aksi akan tetap kondusif. Untuk pelayanan medis untuk 

masyarakat perusahaan tidak ada melakukan pelayanan kesehatan intensif 

(Titus, 2019). 

a) Aspek Kebutuhan Dasar (Fisik dan Spiritual) 

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari produksi yang dilakukan PT.PLN 

ini, sudah hampir semua desa di Siak ini telah teraliri listrik. Sehingga dapat 

merasakan manfaat yang luar biasa yang menjadi salah sumber untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga sedikit 

memberi bantuan sembako ataupun berupa dana sembako untuk beberapa 

masyarakat disekitar Siak ini. Waktu pada HUT-RI ke 73 adanya dana sembako 

untuk beberapa masyarakat saja. Hal tersebut membantu dalam kesulitan 

ekonomi masyarakat. Tetapi memang tidak dibagikan sembako tersebut untuk 

banyak masyarakat. Untuk yang bekerja di Perusahaan PLN, gajinya itu sudah 

UMR itu saja hanya untuk staf yang baru. Dengan gaji UMR daerah seperti itu 

pasti sudah lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tidak 

perlu khawatir lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Amril, 2019). 

b) Aspek Kebutuhan Spiritual 

Dalam spiritual ini banyak anak-anak disekitar Riau ini yang bersekolah 

disekolah agama, dan pondok pesantren. Apalagi mayoritas penduduk Riau ini 

rata-rata Islam jadi memang banyak juga masyarakat yang membuat anaknya 
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bersekolah di sekolah Islam. Perusahahaan itu memberikan bantuan dana 

pembangunan kelas baru kepada sekolahan Islam yang ada di Siak. Sehingga 

anak-anak yang berada dipondok pesantren tersebut merasa nyaman dalam 

menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Hal ini membantu 

pengetahuan spiritual anak dengan kenyamanan mereka dalam suasana 

belajarnya (Amril, 2019). 

c) Aspek Kebutuhan Moral dan Sosial 

Dalam hak perlindungan itu tidak terlihat spesifiknya yang dilakukan 

perusahaan. Paling untuk pelayanan pegawai PLN terhadap kami sudah kami 

merasakan Moral yang cukup baik. Tapi untuk fasilitas cukup terlihat dengan 

adanya pembangunan renovasi Masjid yang ada dan pembangunan 

perpustakaan di sekolah Islam. Dengan fasilitas umum yang dibangun dapat 

digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun kegiatan 

sosial lainnya biasanya perusahaan memang tidak ada komunitas tetap, tetapi 

perusahaan ikut serta mengirimkan relawan jika adanya bencana alam yang 

terjadi di suatu daerah. Hal tersebut membantu menghibur korban-korban 

bencana. Tetapi perusahaan itu tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai 

pernikahan atau sosialisasi mengenai pernikahan usia dini. Jadi memang tidak 

ada yang terjadi terkait itu. Seharusnya perusahaan tidak harus bertanggung 

jawab terkait penyaluran dana untuk pernikahan. Tetapi paling tidak perusahaan 

itu bisa mengadakan sosialisasi terkait pernikahan usia dini atau bahayanya 

pergaulan bebas. Dimana hal tersebut dapat mendekati zina. Memang aga 

kurang terkait kebutuhan sosial dalam elemen pernikahan ini (Amril, 2019). 

d) Aspek Perlindungan dari Ancaman (Manusia dan Non-Manusia) 

Terkait perlindungan dari ancaman lebih memang intensif menjaga 

perusahaannya sendiri, tetapi dengan adanya keamanan diperusahaan 24 jam 

secara bergantian. Paling tidak lingkungan rumah yang berdekatan dengan 

perusahaan ikut teramankan. Selama ini lingkungan yang berdekatan dengan 

kantor kondusif. Apabila terjadi demonstrasi perusahaan sudah melakukan 

pengamanan yang begitu ketat (Amril, 2019). 
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3) Kabupaten Meranti 

  Untuk daerah siak sendri gardu induk listrik belum terpasang secara merata, 

masih ada sekitar 22 desa yang belum teraliri listrik dari 101 desa. Jadi, semua 

masyarakat Meranti hampir semuanya sudah banyak desa yang sudah tersentuh 

listrik, walaupun ada beberapa desa yang belum teraliri karena jarak dan akses 

yang ditempuh untuk menuju desa masih ada kendala karena kondisinya masih 

terpencil. Dengan adanya perusahaan PLN dapat membantu seluruh masyarakat 

Meranti dalam memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, perusahaan 

juga membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat sekitar. Karena karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan ini 

banyak diambil dari daerah asli pekanbaru itu sendiri. Upah yang telah 

diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar UMR Provinsi Riau itu 

untuk staf biasa. Sedangkan untuk pegawai tetap atau staf ahli upah melebihi 

UMR Provinsi Riau. Jadi, upah yang diberikan sudah disesuaikan dengan harga 

bahan kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi oleh masyarakat wilayah Riau. 

Sehingga dengan begitu seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan ini dapat 

memenuhi kebuhan pokoknya sehari-hari. Untuk bantuan tunjangan kepada 

masyarakat, perusahaan biasa memberikan bantuan sembako kepada 

masyarakat dan memberikan bantuan apresiasi kepada guru atau bantuan 

kepada yatim piatu. Pada HUT RI ke-73 melalui program CSR memberikan 

bantuan kepada masyarakat di Provinsi Riau dan Kepualauan Riau, dengan total 

Rp 140.000.000 lalu dibagi-bagi untuk setiap kota dan kabupaten 

(Arbala,2019). 

  Untuk bantuan dana pendidikan perusahaan ini memberikan bantuan dana 

untuk merenovasi atau beasiswa kepada pondok pesantren atau sekolah berbasis 

Islam. Salah satu bantuan pendidikan yang diberikan dari dana CSR PT.PLN 

yaitu dana bantuan untuk menyalurkan bantuan dana sembako pada 20 

pesantren di kepulauan Meranti terutama yang dekat dengan kantor PLN yang 

berada di Jalan Siak. Dari masyarakat sekitar banyak juga orangtua yang 

menyekolahkan anaknya pada sekolah Islam. Jadi, sekolah yang berbasis Islam 

tidak kalah banyak muridnya dengan sekolah Negeri lainnya. Untuk hak asasi 
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manusia perusahaan mencoba memberikan hak menikmati fasilitas yang sama. 

Perusahaan akan membantu masyarakat untuk merenovasi fasilitas umum 

seperti renovasi Masjid, pembangunan parit, pembangunan perpustakaan 

sekolah  dan renovasi pondok pesantren. Sehingga fasilitas yang direnovasi dan 

dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat dan masyarakat mendapat hak yang 

sama sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bukan sesuai dengan 

memandang tingkatan golongan (Arbala, 2019). 

  Dalam lembaga pernikahan dan keluarga ini PLN tidak ikut terlalu 

berpartisipasi dalam masalah pribadi keluarga. Selain itu, PLN juga tidak 

pernah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan untuk 

para remaja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan komunitas, PLN tidak mempunyak 

kelompok komunitas yang tepat. Untuk suatu kelompok misalya PLN Meranti 

juga mengirimkan beberapa karyawannya untuk mengikuti tim relawan bencana 

di Palu. Untuk perlindungan publik diwilayah sekitar perusahaan telah memberi 

batasan area safety keliling untuk melindungi masyarakat dari bahayanya alat-

alat berat dan berbahaya yang ada diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang 

yang bisa masuk ke area gardu listrik selain karyawan dan tamu yang diizinkan. 

Apabila terjadi protes aksi dari masyarakat disini dijaga dengan keamanan yang 

sebaik mungkin agar tidak terjadinya suatu keributan yang brutal. Sehingga, 

dalam pelaksanaan aksi akan tetap kondusif. Untuk pelayanan medis untuk 

masyarakat perusahaan tidak ada melakukan pelayanan kesehatan intensif 

(Arbala, 2019). 

a) Aspek Kebutuhan Dasar (Fisik dan Spiritual) 

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari produksi yang dilakukan PT.PLN 

ini, sudah hampir semua desa di Meranti ini telah teraliri listrik. Ada juga 

beberapa desa yang belum dialiri, untuk desa-desa terpencil. Dengam adanya 

aliran listrik ini dapat merasakan manfaat yang luar biasa yang menjadi salah 

sumber untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selain itu, perusahaan 

juga sedikit memberi bantuan sembako ataupun berupa dana sembako untuk 

beberapa masyarakat disekitar Siak ini. Waktu pada HUT-RI ke 73 adanya dana 

sembako untuk beberapa masyarakat saja. Hal tersebut membantu dalam 
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kesulitan ekonomi masyarakat. Tetapi memang tidak dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak masyarakat. Untuk yang bekerja di Perusahaan PLN, 

gajinya itu sudah UMR itu saja hanya untuk staf yang baru. Dengan gaji UMR 

daerah seperti itu pasti sudah lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Tidak perlu khawatir lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(Dahlan, 2019). 

b) Aspek Kebutuhan Spiritual 

Dalam spiritual ini banyak anak-anak disekitar Riau ini yang bersekolah 

disekolah agama, dan pondok pesantren. Apalagi mayoritas penduduk Riau ini 

rata-rata Islam jadi memang banyak juga masyarakat yang membuat anaknya 

bersekolah di sekolah Islam. Perusahaan itu memberikan kepada bantuan dana 

sembako kepada pondok pesantren yang ada di Meranti. Sehingga anak-anak 

yang berada dipondok pesantren tersebut merasa terpenuhi makanan yang 

terjamin dan bergizi. Hal ini meningkatkan semangat belajar anak jika tubuhnya 

sehat  (Dahlan, 2019) 

c) Aspek Kebutuhan Moral dan Sosial 

Dalam hak perlindungan itu tidak terlihat spesifiknya yang dilakukan 

perusahaan. Paling untuk pelayanan pegawai PLN terhadap kami sudah kami 

merasakan Moral yang cukup baik. Tapi untuk fasilitas cukup terlihat dengan 

adanya pembangunan renovasi Masjid yang ada dan pembangunan 

perpustakaan di sekolah Islam. Dengan fasilitas umum yang dibangun dapat 

digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun kegiatan 

sosial lainnya biasanya perusahaan memang tidak ada komunitas tetap, tetapi 

perusahaan ikut serta mengirimkan relawan jika adanya bencana alam yang 

terjadi di suatu daerah. Hal tersebut membantu menghibur korban-korban 

bencana. Tetapi perusahaan itu tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai 

pernikahan atau sosialisasi mengenai pernikahan usia dini. Jadi memang tidak 

ada yang terjadi terkait itu. Seharusnya perusahaan tidak harus bertanggung 

jawab terkait penyaluran dana untuk pernikahan. Tetapi paling tidak perusahaan 

itu bisa mengadakan sosialisasi terkait pernikahan usia dini atau bahayanya 



107 

 

107 
 

pergaulan bebas. Dimana hal tersebut dapat mendekati zina. Memang aga 

kurang terkait kebutuhan sosial dalam elemen pernikahan ini (Dahlan, 2019). 

d) Aspek Perlindungan dari Ancaman (Manusia dan Non-Manusia) 

Terkait perlindungan dari ancaman lebih memang intensif menjaga 

perusahaannya sendiri, tetapi dengan adanya keamanan diperusahaan 24 jam 

secara bergantian. Paling tidak lingkungan rumah yang berdekatan dengan 

perusahaan ikut teramankan. Selama ini lingkungan yang berdekatan dengan 

kantor kondusif. Apabila terjadi demonstrasi perusahaan sudah melakukan 

pengamanan yang begitu ketat (Dahlan, 2019). 

4) Kabupaten Bengkalis 

  Untuk daerah siak sendri gardu induk listrik belum terpasang secara merata, 

masih ada sekitar 5 desa yang belum teraliri listrik dari 155 desa. Jadi, semua 

masyarakat Bengkalis hampir semuanya sudah banyak desa yang tersentuh 

listrik, walaupun ada beberapa desa yang belum teraliri karena jarak dan akses 

yang ditempuh untuk menuju desa masih ada kendala karena kondisinya masih 

terpencil. Dengan adanya perusahaan PLN dapat membantu seluruh masyarakat 

Bengkalis dalam memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, 

perusahaan juga membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan 

untuk masyarakat sekitar. Karena karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan 

ini banyak diambil dari daerah asli Bengkalis itu sendiri. Upah yang telah 

diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar UMR Provinsi Riau itu 

untuk staf biasa. Sedangkan untuk pegawai tetap atau staf ahli upah melebihi 

UMR Provinsi Riau. Jadi, upah yang diberikan sudah disesuaikan dengan harga 

bahan kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi oleh masyarakat wilayah Riau. 

Sehingga dengan begitu seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan ini dapat 

memenuhi kebuhan pokoknya sehari-hari. Untuk bantuan tunjangan kepada 

masyarakat,  perusahaan biasa memberikan bantuan sembako kepada 

masyarakat dan memberikan bantuan apresiasi kepada guru atau bantuan 

kepada yatim piatu. Pada HUT RI ke-73 melalui program CSR memberikan 

bantuan kepada masyarakat di Provinsi Riau dan Kepualauan Riau, dengan total 

Rp 140.000.000. Selain itu, PLN juga memberikan bantuan 200 paket sembako, 
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dengan nilai anggaran Rp 30.000.0000 yang diberikan kepada masyarakat 

sekitar PLTD Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Baru-baru yang terjadi 

awal 2019 ini adanya dana bantuan senilai Rp 20.100.000 untuk masyarakat 

Bengkalis (Fahrudin, 2019) 

  Untuk bantuan dana pendidikan perusahaan ini memberikan bantuan dana 

untuk merenovasi atau beasiswa kepada pondok pesantren atau sekolah berbasis 

Islam. Salah satu bantuan pendidikan yang diberikan dari dana CSR PT.PLN 

yaitu dana bantuan untuk menyalurkan bantuan dana dalam program peduli 

guru ngaji kepada 6 orang dengan nominal Rp 500.000 setiap orangnya. Dari 

masyarakat sekitar banyak juga orangtua yang menyekolahkan anaknya pada 

sekolah Islam. Jadi, sekolah yang berbasis Islam tidak kalah banyak muridnya 

dengan sekolah Negeri lainnya. Untuk hak asasi manusia perusahaan mencoba 

memberikan hak menikmati fasilitas yang sama. Perusahaan akan membantu 

masyarakat untuk merenovasi fasilitas umum seperti renovasi Masjid, 

pembangunan parit, pembangunan perpustakaan sekolah  dan renovasi pondok 

pesantren. Sehingga fasilitas yang direnovasi dan dibangun dapat dinikmati oleh 

masyarakat dan masyarakat mendapat hak yang sama sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan bukan sesuai dengan memandang tingkatan golongan 

(Fahrudin, 2019) 

  Dalam lembaga pernikahan dan keluarga ini PLN tidak ikut terlalu 

berpartisipasi dalam masalah pribadi keluarga. Selain itu, PLN juga tidak 

pernah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan untuk 

para remaja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan komunitas, PLN tidak mempunyak 

kelompok komunitas yang tepat. Hanya saja paling tidak apabila adanya sebuah 

acara beberapa dari karyawan PLN Pekanbaru ini diutus untuk membentuk tim 

bersama karyawan PLN wilayah Riau. Seperti, ketika ikut serta dalam Tim 

mengamankan ke stabilan listrik dalam pelaksanaan UNBK dan PEMILU. 

Selain itu, PLN Meranti juga mengirimkan beberapa karyawannya untuk 

mengikuti tim relawan bencana di Palu. Untuk perlindungan publik diwilayah 

sekitar perusahaan telah memberi batasan area safety keliling untuk melindungi 

masyarakat dari bahayanya alat-alat berat dan berbahaya yang ada 
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diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa masuk ke area gardu listrik 

selain karyawan dan tamu yang diizinkan. Apabila terjadi protes aksi dari 

masyarakat disini dijaga dengan keamanan yang sebaik mungkin agar tidak 

terjadinya suatu keributan yang brutal. Sehingga, dalam pelaksanaan aksi akan 

tetap kondusif. Untuk pelayanan medis untuk masyarakat perusahaan tidak ada 

melakukan pelayanan kesehatan intensif (Fahrudin, 2019). 

a) Aspek Kebutuhan Dasar (Fisik dan Spiritual) 

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari produksi yang dilakukan PT.PLN 

ini, sudah hampir semua desa di Bengkalis ini telah teraliri listrik. Ada juga 

beberapa desa yang belum dialiri, untuk desa-desa terpencil. Dengam adanya 

aliran listrik ini dapat merasakan manfaat yang luar biasa yang menjadi salah 

sumber untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selain itu, perusahaan 

juga sedikit memberi bantuan sembako ataupun berupa dana sembako untuk 

beberapa masyarakat disekitar Siak ini. Waktu pada HUT-RI ke 73 adanya dana 

sembako untuk beberapa masyarakat saja. Hal tersebut membantu dalam 

kesulitan ekonomi masyarakat. Tetapi memang tidak dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak masyarakat. Untuk yang bekerja di Perusahaan PLN, 

gajinya itu sudah UMR itu saja hanya untuk staf yang baru. Dengan gaji UMR 

daerah seperti itu pasti sudah lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Tidak perlu khawatir lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(Maela, 2019) 

b) Aspek Kebutuhan Spiritual 

Dalam spiritual ini banyak anak-anak disekitar Riau ini yang bersekolah 

disekolah agama, dan pondok pesantren. Apalagi mayoritas penduduk Riau ini 

rata-rata Islam jadi memang banyak juga masyarakat yang membuat anaknya 

bersekolah di sekolah Islam. Perusahaan ini menyalurkan dana untuk guru ngaji 

yang ada di Bengkalis. Sehingga membantu para guru ngaji merasa dihargai. 

Pendidik dan guru itu memang sebaik-baiknya orang yang harus dihargai. 

Karena melalui perantara mereka anak-anak dapat menuntut ilmu agama. 

Sehingga baik untuk membantu penyaluran dana pada guru ngaji yang 

membimbing anak-anak dalam kebaikan (Maela, 2019). 
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c) Aspek Kebutuhan Moral dan Sosial 

Dalam hak perlindungan itu tidak terlihat spesifiknya yang dilakukan 

perusahaan. Paling untuk pelayanan pegawai PLN terhadap kami sudah kami 

merasakan Moral yang cukup baik. Tapi untuk fasilitas cukup terlihat dengan 

adanya pembangunan renovasi Masjid yang ada dan pembangunan 

perpustakaan di sekolah Islam. Dengan fasilitas umum yang dibangun dapat 

digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun kegiatan 

sosial lainnya biasanya perusahaan memang tidak ada komunitas tetap, tetapi 

perusahaan ikut serta mengirimkan relawan jika adanya bencana alam yang 

terjadi di suatu daerah. Hal tersebut membantu menghibur korban-korban 

bencana. Tetapi perusahaan itu tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai 

pernikahan atau sosialisasi mengenai pernikahan usia dini. Jadi memang tidak 

ada yang terjadi terkait itu. Seharusnya perusahaan tidak harus bertanggung 

jawab terkait penyaluran dana untuk pernikahan. Tetapi paling tidak perusahaan 

itu bisa mengadakan sosialisasi terkait pernikahan usia dini atau bahayanya 

pergaulan bebas. Dimana hal tersebut dapat mendekati zina. Memang aga 

kurang terkait kebutuhan sosial dalam elemen pernikahan ini (Maela, 2019) 

d) Aspek Perlindungan dari Ancaman (Manusia dan Non-Manusia) 

Terkait perlindungan dari ancaman lebih memang intensif menjaga 

perusahaannya sendiri, tetapi dengan adanya keamanan diperusahaan 24 jam 

secara bergantian. Paling tidak lingkungan rumah yang berdekatan dengan 

perusahaan ikut teramankan. Selama ini lingkungan yang berdekatan dengan 

kantor kondusif. Apabila terjadi demonstrasi perusahaan sudah melakukan 

pengamanan yang begitu ketat (Maela, 2019). 

5) Kota Dumai 

  Untuk daerah siak sendri gardu induk listrik belum terpasang secara merata, 

masih ada sekitar 1 desa yang belum teraliri listrik dari 40 desa. Jadi, semua 

masyarakat Dumai hampir semuanya sudah banyak desa yang sudah tersentuh 

listrik, walaupun ada beberapa desa yang belum teraliri karena jarak dan akses 

yang ditempuh untuk menuju desa masih ada kendala karena kondisinya masih 

terpencil. Dengan adanya perusahaan PLN dapat membantu seluruh masyarakat 
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Dumai dalam memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, perusahaan 

juga membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat sekitar. Karena karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan ini 

banyak diambil dari daerah asli Dumai itu sendiri. Upah yang telah diberikan 

oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar UMR Provinsi Riau itu untuk staf 

biasa. Sedangkan untuk pegawai tetap atau staf ahli upah melebihi UMR 

Provinsi Riau. Jadi, upah yang diberikan sudah disesuaikan dengan harga bahan 

kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi oleh masyarakat wilayah Riau. Sehingga 

dengan begitu seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan ini dapat memenuhi 

kebuhan pokoknya sehari-hari. Untuk bantuan tunjangan kepada masyarakat,  

perusahaan biasa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan 

memberikan bantuan apresiasi kepada guru atau bantuan kepada yatim piatu. 

Pada HUT RI ke-73 melalui program CSR memberikan bantuan kepada 

masyarakat di Provinsi Riau dan Kepualauan Riau, dengan total Rp 

140.000.000 lalu dibagi-bagi untuk setiap kota dan kabupaten. Selain itu, CSR 

menyumbangkan dana sekitar Rp 800.000.000 untuk revitalisasi sosial ekonomi 

masyarakat (Hamdan, 2019) 

  Untuk bantuan dana pendidikan perusahaan ini memberikan bantuan dana 

untuk merenovasi atau beasiswa kepada pondok pesantren atau sekolah berbasis 

Islam. Salah satu bantuan pendidikan yang diberikan dari dana CSR PT.PLN 

yaitu dana bantuan Muslimah Berdaya sebanyak 15 paket total Rp 15.000.000. 

Ada juga bantuan kepada Guru Ngaji sebanyak 45 orang dengan total uang 

Rp.22.500.000. Dari masyarakat sekitar banyak juga orangtua yang 

menyekolahkan anaknya pada sekolah Islam. Jadi, sekolah yang berbasis Islam 

tidak kalah banyak muridnya dengan sekolah Negeri lainnya. Untuk hak asasi 

manusia perusahaan mencoba memberikan hak menikmati fasilitas yang sama. 

Perusahaan akan membantu masyarakat untuk merenovasi fasilitas umum 

seperti renovasi Masjid, pembangunan parit, pembangunan perpustakaan 

sekolah  dan renovasi pondok pesantren. Sehingga fasilitas yang direnovasi dan 

dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat dan masyarakat mendapat hak yang 
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sama sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bukan sesuai dengan 

memandang tingkatan golongan (Hamdan, 2019). 

  Dalam lembaga pernikahan dan keluarga ini PLN tidak ikut terlalu 

berpartisipasi dalam masalah pribadi keluarga. Selain itu, PLN juga tidak 

pernah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan untuk 

para remaja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan komunitas, PLN tidak mempunyak 

kelompok komunitas yang tepat. Hanya saja paling tidak apabila adanya sebuah 

acara beberapa dari karyawan PLN Pekanbaru ini diutus untuk membentuk tim 

bersama karyawan PLN wilayah Riau. Seperti, ketika ikut serta dalam Tim 

mengamankan ke stabilan listrik dalam pelaksanaan UNBK dan PEMILU. 

Selain itu, PLN Meranti juga mengirimkan beberapa karyawannya untuk 

mengikuti tim relawan bencana di Palu. Untuk perlindungan publik diwilayah 

sekitar perusahaan telah memberi batasan area safety keliling untuk melindungi 

masyarakat dari bahayanya alat-alat berat dan berbahaya yang ada 

diperusahaan. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa masuk ke area gardu listrik 

selain karyawan dan tamu yang diizinkan. Apabila terjadi protes aksi dari 

masyarakat disini dijaga dengan keamanan yang sebaik mungkin agar tidak 

terjadinya suatu keributan yang brutal. Sehingga, dalam pelaksanaan aksi akan 

tetap kondusif. Untuk pelayanan medis untuk masyarakat perusahaan tidak ada 

melakukan pelayanan kesehatan intensif (Hamdan, 2019). 

a) Aspek Kebutuhan Dasar (Fisik dan Spiritual) 

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari produksi yang dilakukan PT.PLN 

ini, sudah hampir semua desa di Dumai ini telah teraliri listrik. Ada juga 

beberapa desa yang belum dialiri, untuk desa-desa terpencil. Dengam adanya 

aliran listrik ini dapat merasakan manfaat yang luar biasa yang menjadi salah 

sumber untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Selain itu, perusahaan 

juga sedikit memberi bantuan sembako ataupun berupa dana sembako untuk 

beberapa masyarakat disekitar Siak ini. Waktu pada HUT-RI ke 73 adanya dana 

sembako untuk beberapa masyarakat saja. Hal tersebut membantu dalam 

kesulitan ekonomi masyarakat. Tetapi memang tidak dibagikan sembako 

tersebut untuk banyak masyarakat. Untuk yang bekerja di Perusahaan PLN, 
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gajinya itu sudah UMR itu saja hanya untuk staf yang baru. Dengan gaji UMR 

daerah seperti itu pasti sudah lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Tidak perlu khawatir lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(Fazrin, 2019). 

b) Aspek Kebutuhan Spiritual 

Dalam spiritual ini banyak anak-anak disekitar Riau ini yang bersekolah 

disekolah agama, dan pondok pesantren. Apalagi mayoritas penduduk Riau ini 

rata-rata Islam jadi memang banyak juga masyarakat yang membuat anaknya 

bersekolah di sekolah Islam. Perusahaan ini menyalurkan dana untuk guru ngaji 

yang ada di Dumai. Sehingga membantu para guru ngaji merasa dihargai. 

Pendidik dan guru itu memang sebaik-baiknya orang yang harus dihargai. 

Karena melalui perantara mereka anak-anak dapat menuntut ilmu agama.  

Sehingga baik untuk membantu penyaluran dana pada guru ngaji yang 

membimbing anak-anak dalam kebaikan (Fazrin, 2019). 

c) Aspek Kebutuhan Moral dan Sosial 

Dalam hak perlindungan itu tidak terlihat spesifiknya yang dilakukan 

perusahaan. Paling untuk pelayanan pegawai PLN terhadap kami sudah kami 

merasakan Moral yang cukup baik. Tapi untuk fasilitas cukup terlihat dengan 

adanya pembangunan renovasi Masjid yang ada dan pembangunan 

perpustakaan di sekolah Islam. Dengan fasilitas umum yang dibangun dapat 

digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun kegiatan 

sosial lainnya biasanya perusahaan memang tidak ada komunitas tetap, tetapi 

perusahaan ikut serta mengirimkan relawan jika adanya bencana alam yang 

terjadi di suatu daerah. Hal tersebut membantu menghibur korban-korban 

bencana. Tetapi perusahaan itu tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai 

pernikahan atau sosialisasi mengenai pernikahan usia dini. Jadi memang tidak 

ada yang terjadi terkait itu. Seharusnya perusahaan tidak harus bertanggung 

jawab terkait penyaluran dana untuk pernikahan. Tetapi paling tidak perusahaan 

itu bisa mengadakan sosialisasi terkait pernikahan usia dini atau bahayanya 

pergaulan bebas. Dimana hal tersebut dapat mendekati zina. Memang aga 

kurang terkait kebutuhan sosial dalam elemen pernikahan ini (Fazrin, 2019). 
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d) Aspek Perlindungan dari Ancaman (Manusia dan Non-Manusia) 

Terkait perlindungan dari ancaman lebih memang intensif menjaga 

perusahaannya sendiri, tetapi dengan adanya keamanan diperusahaan 24 jam 

secara bergantian. Paling tidak lingkungan rumah yang berdekatan dengan 

perusahaan ikut teramankan. Selama ini lingkungan yang berdekatan dengan 

kantor kondusif. Apabila terjadi demonstrasi perusahaan sudah melakukan 

pengamanan yang begitu ketat (Fazrin, 2019) 

d.  Hifdh Al-Mal (Pelestarian Kekayaan) 

  Dari semua hasil yang didapatkan dari perusahaan pusat hampir semua 

perusahaan cabang PLN mengikuti aturan dari perusahaan dalam pelestarian 

kekayaan. Dalam pelestarian kekayaan ini perusahaan mencoba bagaimana 

memanfaat Sumber Daya Alam sebaik-baiknya agar dapat digunakan dalam 

waktu yang lama, dan generasi selanjutnya. Maka dari itu perusahaan juga 

memiliki batasan dalam pemanfaatannya. Masyarakat pun pasti akan protes 

apabila terjadi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlebihan. Karena akan 

menyebabkan dampak yang merusak bagi lingkungan sekitar. Sehingga tanpa 

harus dibatasi penggunaan Sumber Daya Alam dari masyarakat, pasti 

perusahaan juga sudah memiliki kesadaran untuk tidak monoton menggunakan 

Sumber Daya Alam terus menerus. Perusahaan juga sudah mengembangkan 

alternatif lain untuk bergantian menggunakan energi lain dalam menyalurkan 

listrik. Selain itu, perusahaan juga sudah menghemat pemanfaat energi yang 

digunakan untuk disalurkan menjadi listrik, dengan cara terkadang mengadakan 

pemadaman listrik bergilir. Jika, adanya penyelewengan dalam penggunaan 

properti atau penggunaan Sumber Daya Alam perusahaan akan menindak 

lanjuti dengan kesesuaian hukum yang berlaku. Untuk jaminan itu sendiri 

perusahaan tidak memberikan jaminan yang pasti. Akan tetapi jika terjadi suatu 

tindakan penyelewengan dari perusahaan yang menyebabkan kerugian pada 

masyarakat, perusahaan pasti akan memberikan sebuah ganti rugi sebagai 

jaminan kepada masyarakat atas kelalaian sebuah perusahaan (Titus, 2019) 
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  Dalam menetapkan sebuah harga listrik, perusahaan merinci semua dana 

yang dikeluarka melalui harga produksi. Dari harga produksi, perusahaan 

mencoba untuk menghitung dalam mengambil laba. Penghitungan harga listrik 

ini biasanya mengikuti perusahaan pusat yang telah ditetapkan dan setujui 

pemerintah. Untuk kenaikan harga listrik itu sendiri selama ini sangat jarang, 

kenaikan harga biasanya hanya terjadi beberapa tahun. Tidak ada kenaikan 

listrik yang tidak wajar. Hanya saja waktu itu pernah ada sedikit kericuhan dari 

penarikan subsidi pemerintah terkait harga listrik. Subsidi saat ini diberikan dari 

pemerintah diberikan hanya untuk pemasangan listrik rumah 450 kwh. 

Sehingga saat itu terjadi kenaikan listrik dari pencabutan subsidi (Buyung, 

2019). 

a) Aspek Kepemilikan dan Kekayaan Properti 

Untuk perusahaan memang memiliki perlindungan hukum sendiri pastinya. 

Tapi masyarakat memiliki batasan untuk perusahaan untuk tidak memanfaat 

Sumber Daya Alam dengan dieksploitasi secara berlebihan. Hal tersebut dapat 

menyebabkan dampak negatif. Untuk sejauh ini perusahaan masih menjaga 

batasan dalam penggunaan Sumber Daya Alam. Tidak properti yang disalah 

gunakan. Apabila adanya penyalah gunaan dalam Sumber Daya Alam atau 

penggunaan properti kami akan melanjutkannya ke Hukum (Amril, 2019). 

b) Aspek Pelestarian Kekayaan Perlindungan Nilai 

Untuk asuransi kepada masyarakat tidak ada ditujukan untuk masyarakat. 

Untuk harga listrik ini tidak terjadi kendala apapun selama ini. Masih dalam 

kestabilan untuk kenaikan harga (Fazrin, 2019). 

e. Hifdh Al-Nasl (Pelestarian Keturunan) 

Dalam pelestarian keturunan menyangkut mengenai pernikahan. Dengan 

adanya pernikahan yang diajurkan dalam Islam dapat menghindari dari 

perbuatan dosa besar yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri. Untuk 

permasalahan lembaga pernikahan ini perusahaan tidak ikut campur mengenai 

pernikahan yang ada dimasyarakat sekitar. Menurut perusahaan menyangkut 

hal pernikahan merupakan menjadi urusan pribadi bagi setiap masing-masing 

keluarga. Oleh karena itu, tidak adanya penyuluhan pernikahan usia dini. Untuk 
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keamanan publik wilayah sekitar, perusahaan melakukan perlindungan untuk 

masyarakat dengan memasang area safety agar ada batasan kawasan dalam 

melintasi area berbahaya perusahaan. Dalam area perusahaan banyak alat-alat 

berat yang berbahaya, yang dapat menyebabkan masyarakat terluka. Untuk 

keamanan lingkungan sendiri sudah cukup kondusif karena perusahaan PLN 

berkontribusi dalam mengecek dan memastikan kesiagaan lingkungan sekitar 

perusahaan kondusif. Sehingga meminimalisir suatu tindakan kejahatan 

(Arbala, 2019). 

Dengan adanya program CSR ini perusahaan sudah cukup memenuhi 

ketentuan hukum dan peraturan dalam memelihara lingkungan. Program CSR 

ini juga mengutamakan dalam menjaga lingkungan. Dalam halnya seperti 

pengelolaan sisa limbah yang apabila sisa limbah tersebut di buang begitu saja 

dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Maka dari itu perusahaan 

telah bisa mengelola sisa limbah dengan menyediakan tempat pengelolahan 

limbah dan menampung limbah sementara untuk mengelola sisa limbah. Agar 

limbah tersebut aman untuk dilepaskan kelingkungan. Dalam pencegahan dan 

usaha pada kerusakan lingkungan, terutama masyarakat. Perusahaan PLTA di 

Riau Koto Panjang mencoba melepaskan air kelingkungan yang tempatnya 

sudah disediakan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi seperti banjir. 

Dengan menyediakan tempat melepaskan air, PLN mencoba mengantisipasi 

masalah tersebut dengan mengevakuasi masyarakat atau mengosongkan 

beberapa hektar tanah masyarakat yang terkena dampak dari pelepasan air 

tersebut. Dalam hal ini perusahaan berarti membeli lahan masyarakat yang 

terkena dampak dari pelepasan air tersebut, dan menggantikan tanah 

masyarakat dengan yang lebih layak. Sehingga masyarakat tidak terkena 

dampak banjir dari pelepasan air tersebut. Sehingga perusahaan dapat 

membangun bendungan untuk pelepasan air tersebut. Selain itu, perusahaan 

juga mengadakan penanaman seribu pohon agar mengurangi polusi dari uap 

industri, dan masih ada beberapa usaha lainnya. Dengan usaha-usaha 

pencegahan tersebut perusahaan dapat membuat kondisi lingkungan lebih stabil 

dan tidak menganggu lingkungan masyarakat tinggal. Untuk meningkatkan 
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suatu produksi perusahaan mencoba memaksimalkan penyaluran listrik yang 

merata kepada seluruh desa. Agar selurah masyarakat dapat menikmati 

penggunaan energi listrik. Strategi perusahaan mengembangkan energi lain 

untuk pembakit listrik baru yang sesuai dengan perintah PLN pusat untuk 

memenuhi listrik. Oleh karena itu, perusahaan menciptakan sebuah strategi agar 

dapat memanfaatkan Sumber energi secara optimal. Dengan PLN tidak hanya 

memanfaat suatu energi secara monoton, tetapi PLN juga mencari alternatif 

Sumber Daya Alam lain. Seperti mengembangkan energi Air (PLTA), dan Batu 

Bara dengan dimanfaatkan Pembangkin Listri Tenaga Uap (PLTU). Selain itu 

masih ada pengembangan untuk mencari alternatif Sumber Daya Alam yang 

lainnya. Dengan variasi energi tersebut PLN dapat menggunakan energi secara 

optimal, karena tidak monoton menggunakan satu energi saja (Fahrudin, 2019). 

Untuk kesehatan mengenai penyuluhan atau program kesehatan masalah 

wanita perusahaan PLN masih kurang dalam menerapkan program tersebut. 

Untuk program tersebut tidak masuk dalam rencana kegiatan CSR. Untuk 

masalah kesehatan hanya sekitar donor darah untuk masyarakat sekitar. Lalu 

setelahnya biasanya diserahkan kepada PMI masing-masing daerah. Sedangkan 

untuk kegiatan mengenai kehamilan untuk para ibu-ibu belum diterapkan. 

Untuk program pendidikan seperti yang telah dijelaskan pada indikator Hifdh 

Al-Aql dan Hifdh Al-Nafs, bahwa perusahaan ikut serta dalam memberikan 

beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan membutuhkan. Banyak program 

program bantuan dana pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal itu dapat 

membantu meringankan beban orangtua dalam biaya pendidikan anak. Dalam 

membantu suatu kegiatan seminar perusahaan hanya membantu menyalurkan 

dana apabila seorang mahasiswa mengajukan pengajuan proposal dana CSR. 

Sedikit lebihnya dana yang diberikan dapat membantu kegiatan siswa dan 

mahasiswa. Untuk masyarakat sekitar setiap perusahaan sudah banyak yang 

sadar akan pendidikan. Dilihat dari pelamar masyarakat sekitar yang melamar 

sudah banyak lulusan sarjana, dan minimal tamatan yang melamar juga 

SMA/SMK. Tidak lagi ada pelamar yang melamar dibawah tingkatan SMA. 
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Dengan adanya PT.PLN sedikit lebihnya dapat membantu pendidikan 

masyarakat sekitar (Hamdan, 2019). 

a) Aspek Hidup dan Kemajuan Keluarga 

Sebuah pelestarian hidup itu penting untuk sebuah keturunan, karena itu 

pentingnya sebuah keluarga dan keberlangsungan hidup. Untuk memulai 

sebuah keluarga perlunya pernikahan. Tetapi untuk pernikahan ini perusahaan 

tidak memiliki program terkait itu. Bahkan untuk program sosialisasi 

pernikahan dini pun juga tidak ada. Jadi, memang masyarakat tidak mengetahui 

tentang program pernikahan itu dan semacamnya. Selain itu, keberlanjutan 

hidup juga perlu adanya keamanan dari segala macam ancaman. Untuk 

perusahaan ini sudah memberi batas keamanan untuk melindungi masyarakat 

sekitar dari alat-alat berat yang dapat melukai masyarakat. Kalau kondisi 

wilayah sekitar kondusif saja. Sehingga untuk tinggal sekitar sini merasa aman-

aman saja (Hasan, 2019). 

b) Aspek Perlindungan dan Perkembangan Generasi Masa Depan 

Dalam pelestarian lingkungan perusahaan telah membangun gardu listrik 

perusahaan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Ada juga yang dekat 

dengan penduduk tetapi pasti ada tempat pembuangan limbahnya sendiri. 

Selain itu, perusahaan juga ada PLTA yang digunakan salah satu energi untuk 

mengaliri listrik. Untuk bangunan itu juga cukup jauh dari rumah penduduk. 

Selain itu, terkadang perusahaan mengadakan penanaman pohon. Tidak 

menggunaka Sumber Daya Alam secara berlebihan, dengan memanfaatkan dua 

sumber energi yaitu PLTA dan PLTU. Dengan hal tersebut perusahaan masih 

dalam batas peduli terhadap lingkungan dan tidak adanya pencemaran yang 

dapat membahayakan masyarakat (Amril, 2019). 

c) Aspek Perlindungan Progeni 

Untuk Perlindungan Progeni ini perusahaan tidak ada memiliki program. 

Apalagi terkait mengenai Balita. Seharusnya perusahaan paling tidak 

membantu kegiatan untuk Balita yang ada di masyarakat (Maela, 2019). 
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d) Aspek Generasi Masa Depan 

Untuk program pendidikan ini dengan adanya beasiswa untuk siswa 

berprestasi yang diberikan perusahaan itu. Dapat meningkatkan semangat 

anak, untuk seorang rajin belajar dan mengasah kecerdasannya. Dengan 

pendidikan yang menjamin, hal tersebut dapat membuat seorang anak memiliki 

masa depan yang diimpikan. Untuk masyarakat sekitar sudah banyak yang 

sadar akan pendidikan itu menjadi bekal dimasa yang akan datang (Fazrin, 

2019). 
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Dari semua hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas, peniliti mencoba untuk menjelaskan secara ringkas terkait sudut 

pandang Maqashid Syariah terhadap program CSR : 

 

No. Kab/Kota Hifdh Al-Din Hifdh Al-Aql Hifdh Al-Nafs Hifdh Al-Mal Hifdh Al-Nasl 

1. Pekanbaru Sudah terlaksana 

dengan baik, 

sesuai dengan 

indikator yang 

ada dalam Hifdh 

Al-Din. Dengan 

adanya berbagai 

program 

penyediaan sarana 

ibadah untuk 

kemajuan tempat 

ibadah yang 

layak. 

Untuk Hifdh Al-Aql 

di Pekanbaru lebih 

maju dalam 

penyaluran 

Program CSR. 

Karena kantor 

cabang Pekanbaru 

dekat dengan 

kantor pusat 

Wilayah PLN. 

Sehingga untuk 

mewujudkan 

program CSR yang 

sesuai indikator 

Untuk Pekanbaru 

ini sudah cukup 

merata dalam 

pemenuhan 

kebutuhan pokok 

dengan upah yang 

diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan UMR. 

Selain itu, listrik 

yang tersalurkan 

juga sudah merata. 

Telah mencapai 

pada indikator 

Hifdh Al-Nafs. 

Untuk Pekanbaru 

setiap aset 

kekayaan yang 

dimiliki 

perusahaan ini 

setiap wilayah 

telah menjaganya 

dengan sebaik-

baiknya. Agar 

tidak 

disalahgunakan. 

Selain itu, juga 

memanfaatka 

SDA dengan 

tidak 

Untuk Hifdh Al-

Nasl ini setiap 

daerah masih 

kurang dalam 

mencapai indikator 

Hifdh Al-Nasl. 

Dalam penerapan 

program terkait 

perkawinan, 

kesehatan progeni 

dan balita. Dimana 

itu merupakan yang 

paling utama dalam 

pelestarian 

keturunan. Tetapi 
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Hifdh Al-Aql sudah 

sangat sesuai. 

mengeksploitasi 

berlebihan. 

untuk lingkungan 

telah terlaksana 

dengan baik. 

2. Siak Untuk Kabupaten 

Siak ini juga telah 

terlaksana sesuai 

dengan indikator 

yang di Hifdh Al-

Din. Dengan 

adanya pemberian 

fasilitas terhadap 

tempat ibadah. 

Selain itu 

program yang 

direalisasikan. 

Untuk Kab.Siak 

sudah mencapai 

pada indikator 

Hifdh Al-Aql 

karena dengan 

bantuan-bantuan 

dana pendidikan 

yang disalurkan. 

Selain itu sudah 

memanfaat potensi 

dan keahlian SDM 

yang ada diwilayah 

sekitar 

Untuk Siak ini 

sudah cukup 

merata dalam 

pemenuhan 

kebutuhan pokok 

dengan upah yang 

diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan UMR. 

Selain itu, 

mayoritas desa 

hampir telah teraliri 

listrik. Hanya 

sedikit yang belum 

teraliri listrik. 

Telah mencapai 

Untuk Pekanbaru 

setiap aset 

kekayaan yang 

dimiliki 

perusahaan ini 

setiap wilayah 

telah menjaganya 

dengan sebaik-

baiknya. Agar 

tidak 

disalahgunakan. 

Selain itu, juga 

memanfaatka 

SDA dengan 

tidak 

Untuk Hifdh Al-

Nasl ini setiap 

daerah masih 

kurang dalam 

mencapai indikator 

Hifdh Al-Nasl. 

Dalam penerapan 

program terkait 

perkawinan, 

kesehatan progeni 

dan balita. Dimana 

itu merupakan yang 

paling utama dalam 

pelestarian 

keturunan. Tetapi 

untuk lingkungan 
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pada indikator 

Hifdh Al-Nafs. 

mengeksploitasi 

berlebihan. 

telah terlaksana 

dengan baik. 

3. Meranti Begitu juga 

dengan 

Kepulauan 

Meranti, 

perusahaan sudah 

banyak 

menerapkan 

program sarana 

ibadah dan 

program religius 

lainnya untuk 

wilayah 

Kab.Kepulauan 

Meranti. 

Untuk Kep. 

Meranti sudah 

mencapai pada 

indikator Hifdh Al-

Aql. Karena banyak 

program yang 

mementingkan 

pada kecerdasan. 

Untuk Siak ini 

sudah cukup 

merata dalam 

pemenuhan 

kebutuhan pokok 

dengan upah yang 

diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan UMR. 

Selain itu, 

mayoritas desa 

hampir telah teraliri 

listrik. Hanya 

sedikit yang belum 

teraliri listrik. 

Telah mencapai 

Untuk Pekanbaru 

setiap aset 

kekayaan yang 

dimiliki 

perusahaan ini 

setiap wilayah 

telah menjaganya 

dengan sebaik-

baiknya. Agar 

tidak 

disalahgunakan. 

Selain itu, juga 

memanfaatka 

SDA dengan 

tidak 

mengeksploitasi 

berlebihan. 

Untuk Hifdh Al-

Nasl ini setiap 

daerah masih 

kurang dalam 

mencapai indikator 

Hifdh Al-Nasl. 

Dalam penerapan 

program terkait 

perkawinan, 

kesehatan progeni 

dan balita. Dimana 

itu merupakan yang 

paling utama dalam 

pelestarian 

keturunan. Tetapi 

untuk lingkungan 
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pada indikator 

Hifdh Al-Nafs. 

telah terlaksana 

dengan baik. 

4. Bengkalis Untuk Bengkalis 

juga sudah 

terdapat bantuan 

penyediaan 

fasilitas sarana 

ibadah yang telah 

sesuai dengan 

indikator Hifdh 

Al-Din. 

Untuk Bengkalis 

ini untuk penerapan 

program 

pendidikannya juga 

tersalurkan dengan 

baik, dan program-

program yang 

sesuai dengan 

dengan Hifdh Al-

Aql. 

Untuk Siak ini 

sudah cukup 

merata dalam 

pemenuhan 

kebutuhan pokok 

dengan upah yang 

diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan UMR. 

Selain itu, 

mayoritas desa 

hampir telah teraliri 

listrik. Hanya 

sedikit yang belum 

teraliri listrik. 

Telah mencapai 

Untuk Pekanbaru 

setiap aset 

kekayaan yang 

dimiliki 

perusahaan ini 

setiap wilayah 

telah menjaganya 

dengan sebaik-

baiknya. Agar 

tidak 

disalahgunakan. 

Selain itu, juga 

memanfaatka 

SDA dengan 

tidak 

mengeksploitasi 

berlebihan. 

Untuk Hifdh Al-

Nasl ini setiap 

daerah masih 

kurang dalam 

mencapai indikator 

Hifdh Al-Nasl. 

Dalam penerapan 

program terkait 

perkawinan, 

kesehatan progeni 

dan balita. Dimana 

itu merupakan yang 

paling utama dalam 

pelestarian 

keturunan. Tetapi 

untuk lingkungan 
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pada indikator 

Hifdh Al-Nafs. 

telah terlaksana 

dengan baik. 

5. Dumai Sedangkan untuk 

Kota Dumai, 

memang belum 

menunjukan 

pembangunan 

renovasi masjid 

tetapi masjid dan 

musholla 

diwilayah sekitar 

sudah memadai. 

Selain itu, 

program CSR 

juga membantu 

dalam program 

keagamaan. 

Untuk di Dumai ini 

juga banyak 

program-program 

yang terealisasikan 

dengan baik. Untuk 

bantuan 

pembangunan dan 

beasiswa 

pendidika. Selain 

itu, program CSR 

yang diterapkan 

juga sudah 

mencapai pada 

Hifdh Al-Aql. 

Untuk Siak ini 

sudah cukup 

merata dalam 

pemenuhan 

kebutuhan pokok 

dengan upah yang 

diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan UMR. 

Selain itu, 

mayoritas desa 

hampir telah teraliri 

listrik. Hanya 

sedikit yang belum 

teraliri listrik. 

Telah mencapai 

Untuk Pekanbaru 

setiap aset 

kekayaan yang 

dimiliki 

perusahaan ini 

setiap wilayah 

telah menjaganya 

dengan sebaik-

baiknya. Agar 

tidak 

disalahgunakan. 

Selain itu, juga 

memanfaatka 

SDA dengan 

tidak 

mengeksploitasi 

berlebihan. 

Untuk Hifdh Al-

Nasl ini setiap 

daerah masih 

kurang dalam 

mencapai indikator 

Hifdh Al-Nasl. 

Dalam penerapan 

program terkait 

perkawinan, 

kesehatan progeni 

dan balita. Dimana 

itu merupakan yang 

paling utama dalam 

pelestarian 

keturunan. Tetapi 

untuk lingkungan 
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pada indikator 

Hifdh Al-Nafs. 

telah terlaksana 

dengan baik. 

 

Tabel 4.4 Hasil Komponen Maqashid Syariah 

 

Sumber : Data Diolah
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C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Dari hasil studi lapangan yang diperoleh dilapangan  seperti yang telah 

dijelaskan  diatas, ada beberapa penjelasan tabel persentase dari dana CSR  yang 

dikeluarkan oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau : 

Laporan Keuangan Corporate Social Responsibility 

No. Sektor Realisasi Dana 

1. Bantuan Pendidikan Rp. 1.578.220.878,3181 

2. Bantuan Kesehatan Rp.    926.371.736,31818 

4.  Bantuan Sarana Ibadah Rp. 1.442.528.194,1818 

5.  Bantuan Pelestarian Alam Rp.    672.822.197,90909 

6.  Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp. 1.970.058.442,5454 

 Jumlah Total Rp. 6.590.001.449.2726 

Tabel 4.5. Dana penyaluran 

Sumber : PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018 

 

Persentase Penerapan Program 

 

Gambar 4.1. Persentase Penyaluran 

Sumber : PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018 
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Setelah apa yang dijelaskan dari hasil studi lapangan wawancara. Selain itu, 

dilihat persentase realisasi dana CSR dapat diambil pembahasan bahwa penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdapat perusahaan telah hampir 

mencapai dominan Maqashid Syariah, yang dimana perusahaan juga 

mementingkan tujuan kemaslahatan. Berikut penjabaran Indikator Maqashid 

Syariah : 

1. Hifdh Al-Din (Pelestarian Agama) 

 Dalam Hifdh Al-Din yang berarti mencegah segala sesuatu yang melanggar 

dan menghacurkan kepercayaan seseorang terhadap Agama. Dengan begitu 

perlu mempertahankan suatu sarana dan prasarana tanah muslim. Serta 

mempertahankan keyakinan Agama dengan melestarikan sarana pembelajaran 

dan pendidikan Islam. Dalam pelestarian Agama dalam penyediaan sarana 

tempat ibadah yang layak sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tanah 

muslim. Dapat dilihat dengan adanya dana CSR pada bantuan sarana ibadah 

yang telah terealisasi 22% (PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018) 

dalam pemberian bantuan dana untuk memfasilitasi dan merenovasi tempat 

ibadah agar layak digunakan masyarakat muslim. Ibadah dalam agama muslim 

merupakan kebutuhan pokok dalam memperkuat iman dalam diri seseorang. 

Selain itu, tempat ibadah dapat digunakan sebagai sarana tempat mengaji sekitar 

masyarakat sekitar. Selain itu, dana bantuan sosial sebagai bentuk amal dari 

perusahaan yang mementingkan kepentingan kemaslahatan akhirat, seperti 

mengadakan buka bersama, memberikan bantuan konsumsi pada orang yang 

bertadarus bulan puasa, memberi fasilitas listrik kepada masjid, dan masih 

banyak lainnya. Dengan hal itu perusahaan juga mementingkan kebaikan agama 

dan tidak hanya mementingkan kepentingan sosial yang non-agama. Dalam 

realisasi dana yang telah disediakan oleh perusahaan sudah mencapai 30% 

(PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018). Sama halnya penelitian 

yang dilakukan (Muchlis & Sukirman, 2016) implementasi Maqashid Syariah 

atas CSR  pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Bahwa konsep dalam menjaga 

agama bisa terletak pada kepatuhan karyawan perempuan menggunakan jilbab 

dan konsep mengeluarkan Zakat. Jika dilihat dengan penelitian baru ini dari hasil 
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penjelasan yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Dikuatkan dengan 

adanya pernyataan masyarakat. bahwa perusahaan PLN sudah mengoptimalkan 

dana CSR tersebut dalam urusan pelestarian Agama dengan pedulinya 

perusahaan terhadap fasilitas Masjid dan program religius yang dilakukan. 

2. Hifdh Al-Aql (Pelestarian Kecerdasan) 

 Dalam pelestarian kecerdasan itu berarti melindungi pikiran seseorang dari 

hal apapun yang dapat menimbulkan kekacauan. Terkait kecerdasan tidak hanya 

seputar pendidikan, tetapi menjaga pikiran yang sehat dengan merawat kesehatan 

diri dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit itu penting. Oleh 

karenanya perusahaan PLN ini masih merealisasikan dana bantuan kesehatan 

sekitar 14% (PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018) kepada 

masyarakat. Hal tersebut karena perusahaan lebih fokus pada pemberian fasilitas 

kesehatan kepada karyawannya. Tetapi perusahaan tidak melupakan potensi dan 

kemampuan masyarakat sekitar. Sehingga banyak membuka lowongan pekerjaan 

untuk masyarakat sekitar, hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi 

masyarakat sekitar. Selain itu, dalam merekrut perusahaan tidak hanya asal 

memelih calon tenaga kerja. Tetapi perusahaan juga melihat keahlian yang 

dimiliki para calon pelamar kerja. Karena dengan keahlian yang dimiliki, dapat 

menghindari perusahaan dari suatu kekacauan dan perbuatan kriminal. Penelitian 

yang dilakukan (Muchlis & Sukirman, 2016) perusahaan biasanya dalam 

menjaga akal dapat dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan untuk 

karyawannya. Selain itu, perusahaan juga tidak lupa dalam ikut serta memberi 

bantuan dana pendidikan yang sudah terealisasikan sekitar 24% (PT.PLN 

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018) untuk memberi bantuan dan beasiswa 

kepada anak-anak berprestasi didaerah sekitar wilayah Riau dan juga memberi 

bantuan dalam merenovasi sekolah. Agar seorang siswa dapat dengan tenang 

menikmati pendidikan. Terkait masalah sosialisasi kecerdasan, perusahaan lebih 

pada penyuluhan kecerdasan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini 

sedang dijalankan. Agar dapat memelihara lingkungan berkelanjutan. dana 

bantuan untuk lingkungan ini masih baru mencapai 10%(PT.PLN Wilayah Riau 

dan Kepulauan Riau, 2018). Karena program-program yang diberikan sudah 
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optimal, tetapi hanya fokus pada penghijaua penanaman pohon. Kecerdasan tidak 

hanya terkait mengenai ilmu pengetahuan yang disekolah saja, tetapi ilmu untuk 

menjaga kelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk generasi yang akan 

datang. Hal itu menjadi tugas kita untuk menjadi khalifah yang baik di bumi ini, 

dengan sadar akan diri untuk menjaga lingkungan bukan merusak lingkungan. 

Jadi, dengan begitu untuk pelestarian kecerdasan perusahaan sudah optimal 

dalam memikirkan pendidikan anak-anak disekitar wilayah Riau. Walaupun 

perusahaan masih kurang dalam menyeimbangkan dengan kesehatan dan 

lingkungan. tetapi dengan begitu perusahaan telah mengoptimalkan program 

lingkungan untuk masyarakat sekitar. Dengan mengajak untuk menanam pohon, 

menanam tanaman gambut dan tembakau sekitar pantai, membersihkan pohon 

yang menghalangi kabel, dan masih ada yang lainnya. 

3. Hifdh Al-Nafs (Pelestarian Kehidupan) 

 Dalam pelestarian Kehidupan ini berarti manusia harus dapat menjaga dirinya 

dengan memenuhi kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain 

itu, juga melindungi dari ancaman penyakit. Terakhir dapat melindungi diri dari 

ancaman kejahatan manusia. Sebagai perusahaan yang menyediakan sumber 

utama produk energi listrik perusahaan sudah memaksimalkan untuk pemenuhan 

kebutuhan listrik. Dilihat dari penjelasan hasil studi langan, dominan sudah 

banyak desa yang sudah teraliri listrik, hanya ada beberapa desa yang belum 

dijangkau dialiri listrik. Sehingga bisa dikatakan desa yang teraliri listrik hampir 

merata kesemua desa yang berada diwilayah Riau. Selain itu dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan yang layak perusahaan PLN sudah banyak tenaga kerja dari 

masyarkat sekitar setiap daerahnya. Dengan memberikan upah yang sesuai untuk 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karyawan tersebut. Selain itu, 

perusahaan PLN dengan dana bantuan sosial masyarakat yang telah direalisasikan 

sekitar 30% (PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018) dapat sedikit 

meringankan beban ekonomi masyarakat sekitar. Bantuan yang diberikan berupa 

sembako dan bisa juga berupa dana tunai. Dalam pemberian fasilitas perusahaan 

mewujudkan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas umum seperti 

merenovasi sekolah, meronovasi perpustakaan, merenovasi masjid, dan 
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pembangunan parit. Sehingga fasilitas yang dinikmati dapat digunakan secara 

bersama-sama. Dengan dominan masyarakat wilayah Riau adalah muslim banyak 

anak-anak masyarakat sekitar yang bersekolah disekolah agama. Oleh karena itu, 

perusahaan tidak lupa juga memberikan bantuan dana kepada lembaga pendidikan 

Islam. Dimana termasuk dalam realisasi bantuan dana pendidikan sekitar 24% 

(PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018). Dalam pelestarian kehidupan 

perusahaan sudah berusaha secara optimal dalam membantu sedikit permasalahan 

ekonomi masyarakat dan memberikan upah yang sesuai dengan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga mementingkan pendidikan agama anak-

anak sekitar masyarakat mulai dari usia dini. Dengan penelitian (Jamal, 2012) 

bahwa dalam Maqashid Syariah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi yaitu 

kebutuhan primer, sekunder, dan pelengkap. 

4. Hifdh Al-Mal (Pelestarian Kekayaan) 

 Dalam pelestarian kekayaan berarti larangan terhadap ketidakadilan, korupsi, 

ataupun pemborosan. Seperti pemborosan dalan penggunaan sumber daya alam 

dengan eksploitasi berlebihan dalam penggunaan. Sehingga perusahaan 

memberikan batasannya sendiri dalam mengelola sumber daya alam. Dengan cara 

perusahaan tidak monoton menggunakan satu sumber daya alam saja, tetapi 

perusahaan juga mencari alternatif lain dalam menemukan sumber daya lain untuk 

di aliri menjadi energi listrik. Sehingga dengan begitu sumber daya alam yang 

digunakan dapat digunakan secara bergantian dan sumber daya alam yang 

digunakan dapat digunakan untuk jangka panjang. Penelitian (Qur'an, 2017) 

Bahwa Islam memberikan suatu batasa kebebasan untuk memanfaatkan sumber 

daya alam yang melimpah, tetapi juga harus ada keterbatasannya dengan 

memperhatikan keseimbangan alam. Setelah digunakan juga harus diimbangi 

dengan pelestarian. Agar sumber daya alam akan tetap terjaga keberlanjutannya. 

5. Hifdh Al-Nasl (Pelestarian Keturunan) 

 Untuk  pelestarian  keturunan ini biasanya lebih pada bagaimana seseorang 

bisa menghindari dirinya dari perbuatan zini, dengan begitu perlu adanya 

pernikahan. Tetapi perusahaan PLN tidak memiliki program mengenai 

penyuluhan pernikahan  pada anak-anak remaja dan bertanggung jawab atas 
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pernikahan. Menurut perusahaan pernikahan merupakan urusan individu masing-

masing. Disini memang perusahaan memang kurang optimal menangani 

mengenai urusan pernikahan  atau perbuatan yang memunculkan maksiat. Selain 

perkawinan dalam menjaga keamanan untuk melindungi diri dari ancaman 

kejahatan itu penting. Perusahaan telah secara optimal menjaga kondisi wilayah 

lingkungan sekitar dengan keamanan yang ketat. Penjagaan keamanan yang 

bergantian dan memberi batas aman untuk masyarakat. Agar tidak ada  

masyarakat yang sembarang masuk ke lingkungan perusahaan yang terdapat 

banyak alat-alat berat dan berbahaya yang dapat melukai masyarakat. Selain itu, 

menjaga lingkungan itu juga penting. Lingkungan merupakan tempat masyarakat 

itu tinggal jika lingkungan itu terjaga dan bersih. Maka dapat meminimalisir 

adanya penyakit  dan bencana alam yang membahayakan masyarakat. Perusahaan 

telah secara optimal menjaga lingkungan dengan mengola sisa limbah, agar aman 

saat dilepaskan kelingkungan. Selain itu, menanam pohon disekitar perusahaan 

dan penanaman tembakan disekitar pantai. Perusahaan juga membatasi 

penggunaan sumber daya alam yang monoton. Dengan begitu penerapan program 

lingkungan yang terealisasi dimasyarakat telah mencapai  10% (PT.PLN, 2018). 

Perusahaan lebih banyak mengantisipasi lingkungan dari pihak perusahaan 

sendiri. Serupa halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, Nurjaya, & 

Sihabudin, 2014) bahwa dalam penelitiannya sangat penting ada tanggung jawab 

sosial perusahaan, karena sudah menjadi kewajiban hukum. Kewajiban hukum ini 

dikarenakan keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan, serta perusahaan 

juga merupakan bagian dari masyarakat. Sedangkan untuk kesehatan kehamilan 

perusahaan sangat kurang ambil peran. Tetapi untuk program pendidikan 

perusahaan sangat antusian memberi bantuan beasiswa kepada murid yang 

berprestasi.
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 Terkait pembahasan yang telah dijelaskan ternyata dana bantuan CSR tidak 

hanya diberikan untuk sosial yang non-agama saja. Tetapi didalam bantuan dana 

tersebut juga banyak diberikan untuk acara keagamaan dan memfasilitasi saran-

sarana umat beragama muslim. Berikut ringkasan pembahasa dari hasil wawancara. 

Pembahasan Hasil Wawancara 

No. Komponen 

Maqashid 

Syariah 

 

Keterangan 

1. Hifdh Al-Din Hifdh Al-Din terlaksananya suatu pelestarian 

agama yang optimal dengan menyediakan dan ikut 

serta mendukung dalam kemajuan Masjid, 

kelompok-kelompok agama, dan kegiatan agama 

lainnya. Dalam kategori Hifdh Al-Din sudah 

terlaksana sangat mencapai pada tujuan Maqashid 

Syariah pada komponen Hifdh Al-Din. Sudah 

mendekati dengan Maqashid Syariah yang tidak 

mementingkan tujuan dunia saja, tetapi juga 

mementingkan tujuan akhirat. 

2. Hifdh Al-Aql pelaksanaan Hifdh Al-Aql terealisasi sangat optimal 

pada program pendidikan yang memiliki 

persentase hampir tertinggi. Banyak dana dana 

bantuan yang diberikan oleh perusahaan PLN 

untuk program pendidikan, untuk bisa diringankan 

beban biaya murid yang berprestasi yang memiliki 

kesulitan biaya. Selain itu, perusahaan juga tidak 

sembarang dalam merekrut tenaga kerja untuk 

bekerja pada perusahaan PLN. Ada syarat-syarat 

dan keahlian yang harus dimiliki oleh calon tenaga 

kerja. Sehingga agar dalam pelaksanaan kerja 

meminimaslir timbul permasalah dan kekacauan 
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dalam perusahaan. Perusahaan juga dapat 

menangani konsumen dengan baik apabila 

memiliki tenaga ahli yang berkopenten. Dengan 

karyawan-karyawan yang ahli juga dapat 

membantu dalam strategi menjaga lingkungan 

dengan mengelola sisa limbah perusahaan dengan 

baik dan menemukan alternatif sumber daya untuk 

dimamfaatkan dengan serakah. Tetapi perusahaan 

PLN ini memang masih sangat kurang dalam 

mewujudkan program kesehatan untuk masyarakat. 

Perusahaan lebih mengutamakan kesehatan para 

karyawannya. Dalam kategori Hifdh Al-Aql ini 

perusahaan sudah melaksanakan secara cukup baik 

untuk bisa mencapai Hifdh Al-Aql, telah hampir 

mencapai pada Maqashid Syariah. Walaupun ada 

beberapa kekurangan dalam mewujudkan program 

kesehatan. 

 

3. Hifdh Al-Nafs Hifdh Al-Nafs yang harus dipenuhi adalah 

kebutuhan primer sehari-hari manusia, ancaman 

dari penyakit, dan ancaman dari kejahatan 

manusia. Hal yang telah dilakukan perusahaan 

sudah cukup terpenuhi dalam mewujudkan 

penyediaan energi listrik yang hampir teraliri 

seluruh desa. Walaupun masih ada beberapa desa 

yang masih belum terjangkau oleh listrik. Itu masih 

dalam tahap usaha, dikarenakan kondisi area yang 

masih sulit diakses kerena berada didesa terpencil. 

Sedangkan, untuk pemenuhan kebutuhan yang 

diberikan perusahaan, peruasahaan biasanya 

memberikan upah yang sesuai UMR atau bahkan 
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lebih kepada para karyawannya. Selain itu 

perusahaan tidak lupa memberikan bantuan dana 

sosial kepada masyarakat, untuk sedikit 

meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain 

itu perusahaan tidak lupa memberikan bantuan 

dana sosial kepada masyarakat, untuk sedikit 

meringankan beban ekonomi masyarakat. 

 Dalam Hifdh Al-Nafs selain kebutuhan 

sandang, pangan dan papan pemenuhan kebutuhan 

spiritual juga utama. Dengan mendidik anak dari 

usia dini dengan mengenal agama. Oleh karena itu, 

perusahaan juga ikut serta dalam memberikan 

bantuan kepada pendidikan agama pondok 

pesantren dan pendidikan agama lainnya. Tetapi 

untuk lembaga pernikahan perusahaan tidak ikut 

campur dan tidak adanya program tersebut. Selain 

itu, perusahaan juga sangat kurang dalam membuat 

program kesehatan untuk masyarakat sekitar. 

Tetapi untuk keseluruhan lainnya perusahaan 

sudah berusaha sabaik-baiknya.. Sehingga dapat 

cukup mendekati dari tujuan kemaslahatan yang 

sesuai dengan Maqashdi Syariah. 

 

4. Hifdh Al-Mal Dalam indikator Hifdh Al-Mal dalam kepemilikan 

properti sudah memeliki hak cipta yang sesuai 

hukum pemerintah. Selain itu, dalam menggunakan 

kekayaan alam perusahaan juga memikirkan 

batasan dalam pemanfaatannya. Agar sumber daya 

yang ada dibumi dapat dimanfaat untuk generasi 

yang akan datang. Jadi, sumber daya harus 

dimanfaat dengan sebaik-baiknya dengan tidak 
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meng eksploitasi sumber daya alam secara 

berlebihan. Oleh karenanya perusahaan telah 

mencoba mencari alternatif lain untuk secara 

bergantian memanfaat sumber daya agar tidak 

monoton dimanfaatkan sumber daya hanya satu 

saja yang digunakan. Jadi, secara tidak langsung 

perusahaan telah berusaha untuk memaksimalkan 

dalam mewujudkan pelestarian kekayaan tersebut 

yang sesuai dengan Maqashid Syariah. Telah 

mencapai pada Hifdh Al-Mal. 

5. Hifdh Al-Nasl Jadi, terkait Hifdh Al-Nasl perusahaan kurang 

upaya dalam merealisasikan pada program 

lingkungan dan pendidikan. Dengan sangat kurang 

sekali dalam mewujudkan program pernikahan dan 

progeni. Dimana kedua aspek itu merupakan hal 

terpenting dalam Hifdh Al-Nasl. Jadi, dalam 

indikator Hidh Al-Nasl ini program CSR kurang 

mendekati dengan tujun dari syariat Islam. 

Penjelasan mengenai kekurang dalam Hifdh Al-

Nasl akan dijelaskan secara lengkap dalama narasi 

dibawah ini. 

 

 Tabel 4.6 Pembahasan Maqashid Syariah 

Sumber : Data Dioalah 
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Persentase Penerapan Program 

 

Gambar 2.7. Persentase Penyaluran 

Sumber : PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2018 

Indikator yang terakhir dalam Maqashid Syariah yaitu Hifdh Al-Nasl yaitu 

pelestarian keturunan. Dimana seorang harus melindungi hak-hak dasar dalam 

menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Untuk melanjutkan 

keturunan manusia, hal yang diperlukan manusia untuk mewujudkan pelestarian 

keturunan tersebut perlu adanya suatu pernikahan untuk menghindari suatu 

perbuatan yang dilarang agama. Tetapi menyangkut hal ini perusahaan tidak ada 

mewujudkan program terkait pernikahan. Selain pernikahan, mewujudkan 

lingkungan yang bersih dan baik juga penting. Untuk keberlangsungan hidup 

manusia agar manusia terhindar dari segala macam penyakit dan musibah apabila 

lingkungan tersebut tidak sehat dan rusak. Terkait masalah lingkungan perusahaan 

telah melakukan upaya untuk tetap melestarikan lingkungan dan melakukan upaya 

pencegahan untuk tidak mencemari lingkungan. Sudah banyak upaya-upaya yang 

dilakukan perusahaan yang sudah dijelaskan dari hasil studi lapangan. Lalu terkait 

program progeni ini perusahaan juga sangat kurang mewujudkan program tersebut. 

Untuk program kesehatan mereka juga kurang optimalkan dilihat dari diagram 

diatas, menunjukan program kesehatan hanya terealisasi 14%. Selanjutnya untuk 
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program pendidikan untuk melanjutkan suatu kelangsungan hidup yang lebih baik 

manusia juga perlu pendidikan untuk digunakan bertahan hidup yang layak dengan 

menggunakan kemampuan yang dimiliki. Untuk pendidik tidak perlu 

dikhawatirkan, perusahaan telah banyak merealisasikan dana bantuan untuk 

pendidikan. Jadi, terkait Hifdh Al-Nasl perusahaan kurang upaya dalam 

merealisasikan pada program lingkungan dan pendidikan. Dengan sangat kurang 

sekali dalam mewujudkan program pernikahan dan progeni. Dimana kedua aspek 

itu merupakan hal terpenting dalam Hifdh Al-Nasl. Jadi, dalam indikator Hidh Al-

Nasl ini program CSR kurang mendekati dengan tujun dari syariat Islam. 

Terdapat penelitian terdahulu yang serupa yang dilakukan oleh (Utami, 

(2018) peneliti melakukan analisis terhadap implementasi CSR pada perusahaan 

PT.Semen Indonesia (Persero) dengan melihat kontibusinya terhadap Community 

Development berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini juga 

melihat peran CSR terhadap pemberdayaan manusia atau sama saja dengan 

Community Development. Peneliti melakukan pengukurannya menggunakan 

Maqashid Syariah pemikiran Al-Syatibi yaitu ; dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. 

Dalam penelitiannya mencoba menjelaskan program-program yang hanya sering 

dilaksankan seperti Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan. 

Selanjutnya, peneliti membahas program Community Development yang masuk 

dalam perspektif Maqashid Syariah. Tetapi peneliti kurang rinci program mana saja 

yang termasuk dalam indikator Maqashid Syariah. Walaupun begitu hasil akhir dari 

penelitian tersebut menghasilkan bahwa Program Bina Lingkungan yang dilakukan 

PT. Semen Indonesia telah menerapkan 5 hal perlindungan yang ada di Maqashid 

Syariah. 

Sedangkan penelitian yang baru ini bertujuan menganalisis penerapan CSR 

yang ada disalah satu perusahaan BUMN dengan menggunakan pengukuran 

terhadap Maqashid Syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif. Tetapi hanya 

pengukuran dalam Maqashid Syariah menggunakan I-DEX Konsep ini 

dikembangkan dari tiga tingkatakan Maslahah dari Abu Zahrah dan lima elemen 

dari Al-Ghazali. Mewakili dari pemikiran para ahli maka terbentuknya sebuah 

konsep (I-DEX) Indeks Pembangunan Terpadu. Konsep ini diadopsi dengan 
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metode operasionalisasi Sekaran. Sehingga peneliti mencoba menjabar indikator 

yang didalam Maqashid Syariah, selanjutnya mencoba mejelaskan program yang 

terlaksana dengan pedoman elemen yang sudah ditetapkan dengan I-DEX. 

  


